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బైబిలు విద్యా సేవలు
పనిని గూర్చిన ప్రకటన
ప్రపంచవ్యాప్ంగా ఉపయోగం కోసం ఉత్పత్్ ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మీకు సేవలను అందిస్ంది, ప్రస్త మరియు తరువ్త తరాలకు దేవుని వ్కయా బోధనను 
తెలియపరచు వరుస బైబిల్ పాఠాలు. 

దర్శనం గూర్చిన ప్రకటన
మన ప్రధాన విలువలను పంచుకునే ఇతరులతో భాగస్వామయాంలో వివిధ రకాల సంభాషణల ద్వారా ప్రపంచంలోని పలు భాషలోలో బైబిలు విద్యా వనరుల ఉత్పత్్ని సలభము 
చేయుటకు.

సాధారణ సమాచారము
BES బైబిలు ఎడ్యాకేషనల్ సర్వీసెస్ చేయు పని:

బైబిలు విద్యా సేవలు (BES) “బైబిల్ సమయము”, “క్రొత్ జీవితం” మరియు “సంగ్రహంచువ్డు” ఆంగలోములో బైబిల్ పాఠాలు మరియు తపాలా బైబిల్ పాఠశాలలకు 
సహకారం మరియు ఇలాంటి సంస్థలను BES ఉపయోగంచి UK లో మరియు విదేశాలలో పాఠాలను సందరి్శంచడం, నెట్ వరి్కంగ్, సలహలు మరియు శిక్షణను ఇవవాడం 
చేస్ంది. BES సమూహాలు ఇతర దేశాలలో అనువ్దము, డిజైన్ ప్రచురణ మరియు పాఠాలు పంపిణీ చేయు వ్రి భాగస్వామయాంతో కూడా పని చేస్న్నది. విద్యారు్థలకు 
ఉచితంగా పాఠాలు అందించాలి.

బైబిల్ సమయం పాఠాలు మొదట 5o సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఐరాలోండ్ లో ఉపయోగంచారు. బైబిల్ ఎడుయాకేషనల్ సర్వాసెస్ ఆంగలోంలో మరియు అని్న విదేశీ భాషలోలో 
బైబిలు సమయం పాఠాలకు బాధయాత వహస్ంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు స్ధారణంగా ఒక A4 ఏరా్పటును కొని్న ప్ంతాలలో విద్యారు్థలకు వీలు కలి్పంచే ఏరా్పటు 
చేసి ప్రచురించబడును. ప్రత్ నాలుగు వ్రాల పాఠాలు ఒక బైబిల్ స్్కల్ సెంటరు్క మారు్కలు వేయుటకు త్రిగ పంపబడును. ఇటీవల, పాఠాలను ప్రత్ గృహము యొక్క 
దండయాత్రగా అందించినందుకు (ఉజీజీవ ఉదయామం) కృతజ్ఞతలు. ఆరు నెలలు పాఠాలు ఒక A5 ఫారామాట్లో సమర్థవంతమైన తపాలా వయావస్థ లేనందున చాలా సలభంగా 
సంఘాలు మరియు పాఠశాలలో ప్రచురించబడాడాయి.

BES పాఠాలు వ్రు ఇంటి లేద్ సమూహం (సంఘం మరియు పాఠశాల) దృష్టిలో అధయాయనం చేయుట వలన విద్యారు్థలను 2o సంవత్సరాల వరకు చదువును 
కొనస్గంచడానికి అనుమత్ంచే ఒక ప్రణాళికను అనుసరించుట అనేది ఒక ప్రత్యాకమైనది గా ఉండును. ఐదు స్్థయి పాఠాలు నిరిదిషటి వయసల వ్రికి అందుబాటులో 
ఉనా్నయి, ప్రధమ పాఠశాల, 5-–7 వయస వ్రికి 8–1o వయస వ్రికి, 11–13 వయస వ్రికి, 14–16 వయసల వ్రి యొక్క స్్థయి. ప్రత్ వయస్స కలవ్రికి 3 
సంవత్సరాలు పాఠయా ప్రణాళిక ఉంటుటింది. (పేజీ 4 ని చూడండి). విభిన్న స్మరాధ్యాల ప్రకారం వయస్స గలవ్రిని బటిటి సమూహాలు మారవచుచు. బైబిలు సమయం యొక్క 
వనరులు పిలలోలకు బైబిలు కథలు నేరుచుకోవడం మరియు వ్రి జీవితాలోలో సవ్ర్ యొక్క సవ్ళలోను ఎదుర్్కనే అవకాశాని్న అధయాయనం చేసే అవకాశమును ఇస్ంది.

ముద్ంచిన పాఠాల కాపీలు వెబ్ సైట్ నుండి ఆంగలోంలో అందుబాటులో ఉనా్నయి - www.besweb.com లేద్ అంతరాజీతీయ కారయాదరి్శ యొదది నుండి లభించును. 
కాపీలు ఇతర భాషలలో website నందు అందుబాటులో ఉండును. మీకు website లో BES పత్రాలు అందుబాటులో ఉనా్నయి. 

MOOKANNUR P.O., 683577, Ernakulam, KERALA
E-mail : besindia1@gmail.com, www.besweb.com
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ఉపాధాయాయులకు మార్గదర్శకాలు
మొదట, తపాలా బైబిలు పాఠశాల కేంద్ంతో తపాలా వయావస్థలో వ్డటానికి బైబిల్ సమయం పాఠాలు తయారు చేయబడాడాయి కానీ తపాలా వయావస్థలో పాఠాలు ఎకు్కవగా 
ఉపయోగంచబడలేదు, ముఖయాంగా ఆఫ్రికా, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలోని సంఘములు మరియు పాఠశాలలలో అవి నమమాదగనవి కావు. అటువంటి పరిసి్థతులోలో 
బైబిలు సమయం పాఠాలను ఉపయోగంచేవ్రికి బోదించడం మార్గదర్శక స్త్రాలు ఉన్నవి. ఈ బుక్లోట్ లోని బోధన మార్గదర్శకాలు 3వ స్్థయి, 4వ స్్థయి పాఠాలను 
సమారు 5–1o వయస్స గల వ్రి కోరకు వినియోగంచటానికి రూపందించబడాడాయి.

ప్రత్ బోధనా మార్గదరి్శ బైబిల్ సమయం పాఠం అదే బైబిల్ స్చనలు అనుసరిస్ంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు మరియు మార్గదర్శకాలు ఒక వ్రం ఆధారంగా 
ఉపయోగంచే విధముగా రూపందించబడింది. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖయాంగా ఈసటిర్ కు సంబంధంచినవి మరియు డిసెంబర్ పాఠాలు క్రిసమాస్ కు సంబంధంచినవి.

కొని్న ప్రదేశాలలో A4 పాఠాలు వ్రానికి అదనంగా ఉంటాయి మరియు ఇతరులు A5 బుక్లోట్ లోని 24 పాఠాలు ఉపయోగంచును. స్ధారణంగా ఉపాధాయాయుడు లేద్ 
నాయకుడు మాసములో ప్రత్వ్రం ఆ4 పాఠాని్న సంఘములో లేద్ పాఠశాలలో భోధండం లేద్ ఇంటికి తీసకొని వెళిలో తరువ్త వ్రంలో త్రిగ తీసకొని రావలెను. నెల 
చివరిలో ఉపాధాయాయుడు లేద్ నాయకుడు పాఠాని్న సేకరిస్్రు మరియు గురి్ంచిన పాఠాలను వీలైనంత తవారగా త్రిగ అవసరమైన గురు్లు చేయండి.

ఉపాధాయాయుల సిద్దపాటు
మేము స్చనాతమాకంగా ఉండాలనుకుంటునా్నము మరియు ఉపాధాయాయులు తమ సవాంత ఆలోచనలను మరియు కారయాక్రమాలను వ్రి సవాంత విధానంలో 
స్వాకరించడానికి ఉపాధాయాయులకు అనుమత్ ఇవవాము. ఇవి బైబిలు సమయ వనరుల ఉపయోగంలో సహాయపడగల సలహాలు:

 y కథ పట్ల అవగాహనతో ఉండండి -− ఉపాధాయాయులు బైబిలు కథతో స్ధయామైనంత తెలిసినటులోగా ఉండాలి మరియు బైబిలు సమయం 
పాఠాని్న కూడా అది అనుసరిస్ంది.ఆదర్శంగా, పాఠం ముందు బోధకుడు బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూరి్ చేయాలి. ప్రత్ పాఠం కోసం 
మార్గదర్శకాలు కూడా జాగ్రత్గా పాఠాలు కోసం ఒక ప్రణాళిక సహాయంగా పరిగణంచాలి.

 y నేర్చికోవలసిన పాఠాలను అర్ం చేసుకోండి − ప్రత్ పాఠం ప్రణాళిక యొక్క పైభాగంలో మీరు ‘మేము ద్నిని నేరుచుకుంటునా్నము’ అనే 
పద్లను గమనించవచుచు, తరువ్త రండు అభాయాస ఉదేదిశాలు, ఉపాధాయాయుల ప్రదర్శనను వింటూ మరియు బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూరి్ 
చేసిన తరావాత పిలలోలను ఆశాజనకంగా పటుటికుంటారు. మొదటి జా్ఞనము నేరుచుకోను ఉదేదిశం కథను గురించి జా్ఞనంతో చేయటం, రండవది 
పిలలోలు జా్ఞనాని్న గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహస్ంది, ద్నిని దరఖాస్ చేసకోండి మరియు ప్రత్స్పందన చేయండి. ఈ తెలియజేసిన 
ఉదేదిశాలు పాఠంలో నేరి్పన ప్రధాన భావన/ సతయాము యొక్క ఖచిచుతమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధాయాయులు బోధన మరియు అభాయాస్నికి వ్రి 
వయాకి్గత అంచనా కోసం వ్టిని ఉపయోగంచాలనుకోవచుచు.

 y పర్చయం చేయండి − అని్న పాఠాలుతో, మేము పరిసి్థత్ని వ్రి సంత అనుభవంతో పిలలోలతో మొదలు పెడతాము. కథ యొక్క ప్రంభ 
బిందువును చరిచుస్్ ఇంటరాకిటివ్్గ ఉండటానికి వీలు కలి్పంచడానికి కథను పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగంచే పలు మారా్గలను మేము 
స్చించాము.

 y భోదంచండి − మేము కథలో ముఖయాలకమైన పాయింటులో ఇచాచుము. మేము వ్స్వ కథను ఇవవాడం వలన ఉపాధాయాయులు ఈ స్చించడానికి 
లేదు కానీ ఆ కథ తెలిసిన మరియు ఒక ఆసకి్కరమైన మరియు ఉత్్జకరమైన విధంగా అది నేర్పగలరు అని ఆశిస్నా్నము. ఉపాధాయాయురాలు 
కథ నుండి ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేసకోవటానికి మరియు కథ నేరుచుకోవటానికి విద్యారు్థలు ప్రత్స్పందనను అర్థం చేసకోవడానికి వ్రికి 
సహాయం చేయాలని ఉపాధాయాయుడు కోరుతాడు. తగన విధంగా మేము కొని్న వివరణలను చొపి్పంచడానికి చేయడానికి కధానాయకుడిగా 
ప్రయత్్నంచాము. ఇవి ఎలలోప్్పడూ ఇటాలిక్సలో చేరచుబడాడాయి.

 y నేర్చికోనండి − ప్రత్ కధకు అనుగుణంగా ముఖయాలక వచనములు ఉనా్నయి. కొని్న సందరాభాలలో రండు ముఖయాలక వచనాలు ఉనా్నయి, 
మేము మర్క ముఖయాలక వచనములను జోడించాము కనుక ఇది పిలలోలకు తెలుసకోవడానికి సలభంగా ఉంటుంది. పిలలోలు వచనములను 
నేరుచుకోవచచుని మేము ఆశిస్నా్నము మరియు స్ధయామైనంత తరచుగా ద్ని్న గురు్చేస్్యి, తద్వారా వ్రు ముఖయా బైబిలు వచనాల జా్ఞనం 
కలిగ ఉంటారు. 

 y పూర్తి చెయయాండి − ఒక పాఠశాల పరిసి్థత్లో మీరు చేయవలసిన పనులు పూరి్చేయడానికి పిలలోల స్మరా్థయాలను గురించి తెలుసకుంటారు 
మరియు అవసరమైన ఉపాధాయాయుల మొత్ం అవసరం. కొందరి కోసం, పిలలోలు పాఠం యొక్క పాఠం మీద చదివిన ఒక అవసరాని్న పిలలోలు 
ఇప్్పడు తెలిసిన విషయాలను అనుసరిస్్రు. ఇతర పిలలోలు సవాతంత్రంగా బాగముగా చదవగలరు. ఏ సందరభాంలోనైనా, ఇది ప్రశ్నలకు 
సంబంధంచిన నిరిదిషటి స్చనలకు పిలలోల దృష్టిని ఆకరి్షంచటానికి ఒక ఆలోచన కావచుచు. మీరు పాఠశాలేతర సందరభాంలో బైబిలు సమయము 
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 y అయిత్, అది ఒక విధ లేద్ పర్క్షగా గురి్ంచబడని విధంగా సహాయపడటానికి అందుబాటులో ఉండటం ముఖయాం. పని మీద పని 
చేస్న్నప్్పడు ఇది చాలా ఆనందద్యకమైనది, ప్రోతా్సహం మరియు ప్రశంసలు ఉండాలి.

 y గుర్తించుకోండి − మేము వీలైనంతవరకు, కివాజ్ లు లేద్ అభాయాసకులకు సహాయపడటానికి స్చనలు మరియు కథను ప్నఃపరిశీలించే 
మార్గంగా స్చించాము.

సమయం ప్రణాళిక
 y క్రమము. మేము ప్రత్ పాఠం కోసం బోధన మార్గదర్శకాలలో ఒకే క్రమాని్న కలిగయునా్నము, కానీ ఉపాధాయాయుడికి ఎప్పటికప్్పడు ఈ 

మారు్పను చేయదలిచాము. 
 1.  పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం - సమారు 15 నిమిషాలు
 2. ముఖయా వచనముల బోధన - 5–1o నిమిషాలు
 ౩.  పని పత్రాలను పూరి్ చేయడం - 2o నిమిషాలు
 4. కివాజ్ మరియు ఇతర కారయాకలాపాలు 5–1o నిమిషాలు.

ముఖయామైన స్మెతను గురు్ంచుకో:

“నాకు చెప్పండి మరియు నేను మరచిపోగలను,
నాకు చూప్ము మరియు నేను గురు్ంచుకుంటాను, 
నను్న పాల్్గనివవాండి మరియు నేను గ్రహంచగలను”
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0 స్్థయి  (ప్ధమిక - పాఠశాల)
1వ స్్థయి  (వయస 5−7)
2వ స్్థయి  (వయస 8-−10)

బైబిల్ సమయం పాఠయా ప్రణాళిక

A క్రమము

B క్రమము

C క్రమము

3వ స్్థయి  (వయస 11−-13) 4వ స్్థయి  (వయస 14+)

1. సృష్టి
2. నోవ్
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. అబ్రహం
6. అబ్రహాం
7. పేతురు
8. పేతురు
9. యాకోబు
10. మొదటి క్రైస్వులు
11. పౌలు
12. క్రిసమాస్ కధ

1. సృష్టి
2. నోవ్
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. పేతురు
6. అబ్రహాం
7. యాకోబు
8. ప్రధ్న
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిసమాస్ కధ

1. సృష్టి − పతనం
2. మొదటి అభివృధ − ఆదికాండం
3. పేతురు − సిలువ
4. పేతురు
5. పేతురు
6. అబ్రహం
7. యాకోబు
8. క్రైస్వ జీవితం
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిసమాస్ కధ

1. క్రీస్ బాలయా జీవితం
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. ఉపమానములు
6. యోసేప్
7. యోసేప్
8. ప్రజలు యేసను కలువుట
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్వులు
6. యోసేప్
7. యోసేప్
8. సవ్ర్ రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్వులు
6. యాకోబు & అతని కుటుంబం
7. యోసేప్
8. సవ్ర్ రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. ధరమాశాసత్ం
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. మరిని్న అదుభాతములు
3. ప్రజలు యేసను కలువుట
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు & సముయేలు
6. ద్వీదు
7.  ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. యోనా
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. ప్రజలు యేసను కలువుట
3. మరిని్న అదుభాతములు
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు 
6. సముయేలు
7. ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. దేవునిచే వ్డబడిన ప్రుషులు –పాత.నిబం
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. యేస ప్రసంగములు
3. ప్రభువు శకి్
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు 
6. సముయేలు
7. ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. పాత నిబంధనలోని ప్రముఖులు
12. క్రిసమాస్ కధ
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A1 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – ఆదయందు 
అంశము – దేవుడ్ లోకమును సృష్టంచెను

A1 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన బాగము 1  –  సృష్ట
అంశము – ఆదయందు 

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 1: 1–19
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 1: 1
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు లోకమును ద్నిలోని ప్రత్ ద్నిని సృష్టించెను.
2. దేవుడు చేసిన ప్రత్ వయాకి్ని మరియు ప్రత్ ద్నిని ప్రేమించెను మరియు 

ద్నిని గూరిచు ఎరిగయుండెను.

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాని్న రాయడానికి ప్రత్ విద్యారి్థని అడగండి. ఇది 
ఊహంచడం మంచిది! విద్యారు్థలు భాగస్వామితో తమ జవ్బును 
పంచుకోగలరు.
1. లోకములో ఎని్న నక్షత్రములు ఉన్నవి? 
2. విశవాములో ఎంతమంది ప్రజలు ఉనా్నరు?

కొని్న నిమిషముల తదుపరి, ఈ క్రింది సమాధానములను తెలపండి:
 y యూరోపియన్ అంతరిక్షయాం ఏజెనీ్స ప్రకారం, అక్కడ ఎంత మంది 

నక్షత్రాలు ఉనా్నయో చెప్పడం కషటిం. ఇది మా గెలాక్్సలో ఒకొ్కక్కటి వెయియా 
మిలియనలో నక్షత్రాలు ఉనా్నయని అంచనా. లక్షలాది మంది ఇతర గెలాక్్సల 
మీద లక్షలాది ఉనా్నయి! అవి చాలా నక్షత్రాలు!

 y ప్రస్త అంచనా ప్రకారం ప్రపంచంలోని సమారు 7 బిలియన్ ప్రజలు 
ఉనా్నరు.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 1: 1–31
ముఖయా వచనములు : హెబ్రి 1: 10;  యెషయ 45: 18
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు లోకమును సృష్టించెను.
2. దేవుడు సరవాశకి్ మంతుడు.
3. దేవుడు మనవునుని తన సవారూపము నందు చేసెను. 

ఈ కింది ప్రశ్నలను ఇదదిరుగా మరియు మొత్ం సమూహంగా చరిచుంచండి:
1. మీరు ఎప్్పడు చివరిగా సృజనాతమాకంగా చేస్రు?
2. మీరు ఫలితాలను బటిటి సంతోష్ంచారా?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఏదైనా సృష్టించక ముందు దేవుడు ఉనా్నడు.
2. దేవుడు ఆరు దినములలో లోకమును చేసెను.
3. 1వ దినమున దేవుడు వెలుగును సృష్టించి, చీకటి నుండి వేరుపరచెను; 

2వ దినమున దేవుడు ఆకాశాని్న సృష్టించాడు క్రింద ఉన్న నీటి నుండి వేరు 
చేసెను; 3వ రోజు దేవుడు జలాలను సేకరించి, పడి నేల అని పిలిచారు 
“భూమి”. భూమి వృక్ష మరియు మొక్కలు ఉత్పత్్. 4వ దినమున దేవుడు 
ఆకాశంలో వెలుతురును ఉంచెను: స్రుయాడు, చంద్రుడు మరియు 
నక్షత్రాలు; 5 వ రోజున దేవుడు సముద్ జీవులను మరియు పక్షులు;  
6వ రోజు దేవుడు జంతువులను సృష్టించాడు.

4. అప్్పడు దేవుడు భూమిని మరియు ద్నిపై నింపి, పాలించటానికి 
మనుషుయాని తన సవారూపంలో స్త్ని, ప్రుషునిని చేసెను. 

5. దేవుడు మానవులకు, తన సృసిటించిన జీవ ప్ణులందరిక్ ఆహారం 
ఇచాచుడు.

6. దేవుడు తాను సృష్టించిన ద్నిని చూసి చాలా మంచిది అని భావించెను!

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు ఆరు దినములలో లోకమును సృష్టించెను.
2. 1వ రోజు: దేవుడు వెలుగును సృష్టించి మరియు ద్నిని వేరు చేశాడు 

చీకటి. 2వ రోజు: దేవుడు ఆకాశమును చేసి మరియు క్రిందనున్న 
నీటి నుండి వేరు చేశాడు. 3వ రోజు: దేవుడు జలాలను సేకరించి, పడి 
నేల “భూమి” అని పిలిచారు. భూమి వృక్ష మరియు మొక్కలు ఉత్పత్్. 
4వ రోజు: దేవుడు ఆకాశంలో వెలుతురును ఉంచాడు: స్రుయాడు, 
చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను చేసెను. 5వ రోజు: దేవుడు సముద్ 
జీవులను, పక్షులను చేశాడు. 6వ రోజు: దేవుడు జంతువులను చేస్డు.

3. దేవుని శకి్ అదుభాతమైనది: ఆయన మాట ద్వారా లోకము సృష్టించెను. 
అయన లోకమును సృసిటించుటకు కేవలం ఆరు రోజులలోనే చేసెను!

4. దేవుడు తన సవారూపంలో మానవులను సృష్టించాడు; అయన వ్రిని 
ప్రుషులుగా మరియు స్త్లనుగా సృష్టించాడు.

5. దేవుడు తాను చేసినదంతా చూసినప్డు, ఆయన తీరు్ప చాలా మంచిది.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

4 గుంప్లలో, సృష్టికర్ యొక్క ఆరు రోజులు ప్త్నిధయాం వహస్న్న ప్రత్రోజు 
యొక్క పోసటిరును సృష్టించండి. 

ఈ పాఠంలో మీరు దేవుని పాత్ర గురించి ఏమి నేరుచుకునా్నరు?
దీనిని ప్రత్బింబించడానికి ఒక చిన్న కవితను, పద వ్యాసమును లేద్ 
అంశమును వ్రాయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. దేవుడు సరవాశకి్మంతుడు మరియు అని్నంటినీ సృష్టించాడు. ఆయన 

సృష్టి చాలా విస్తృతమైనది అయినప్పటిక్, దేవుడు మనలో ప్రత్ ఒక్కరిని 
తెలుసకొని, ప్రేమిస్్డు మరియు ప్రేమిస్్డు. అది దేవునిపటలో, ఆయన 
సృష్టికి నా వైఖరిని ఎలా ప్రభావితం చేయాలి? 

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. దేవుడు మన లోకమును సృష్టించాడు మరియు ఆయన మనలను కూడా 

సృష్టించాడు. మన జీవితాలోలో ఇది ఎలాంటి వైవిధయామును చేయాలి?
2. ఆదకాoడము 1: 26–27, యెషయా 45: 18. చదవoడి. ఇది మన 

జీవనశైలినిపై ఎలాంటి ప్రభావితం చూప్తుంది?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A1 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – ప్రారంబము
అంశము – దేవుడ్ మానవుడిని సృష్టoచుట

A1 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- సృష్ట
అంశము – పూర్తిచేయబడెను

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 1: 20–31
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 1: 27
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు జంతువులను సృష్టించాడు కాని ఆయన మనిష్ని భిన్నంగా చేస్డు
2. దేవుడు మానవుణణి తన సవారూపంలో సృష్టించాడు, ఆయనలా ఉండాలని 

మరియు సృష్టిని పరిపాలించుటకు.
3. దేవుడు అతనితో ప్రత్ ఒక్కరు సంబంధాలు కలిగ ఉండుటకు ప్రజలను 

రూపందించారు.
4. దేవుడు మనిష్కి బాధయాతను ఇచాచుడు.

జంతువు బొమమాని చూపండి. తరగత్ని 4 గుంప్లుగా విభజంచండి.
ప్రత్ గుంప్నకు కాగతం ముక్కను మరియు మార్కర్ పెను్న ఇవవాండి. ప్రత్ 
గుంప్లో నుండి ఒకరు ఒక జంతువు బొమమాను గీయమని చెప్పండి మరియు 
మిగలిన వ్రిని అది ఏమిట్ ఊహంచమనండి.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 1: 27–31;  2: 1–9
ముఖయా వచనము: యోహాను 1: 1–3
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు ఏడవ రోజున విశ్ంత్ తీసకునా్నడు.
2. విశ్ంత్ కోసం దేవుడు సబాబాతును సృష్టించాడు.
3. దేవుడు మానవునికి జీవమును ఇచెచును.
4. మానవ జీవితం ప్రత్యాకమైన విలువగలది.

నడుస్్ చరచు. గది చుటూటి 3 “సేటిషనులో” స్చించడానికి “అంగీకరిస్నా్నరు”, 
“అసమమాత్” మరియు “అస్పషటిం” అనే గమనికలను ఉపయోగంచండి. ఈ 
క్రింది వ్యాఖాయానములను చదివి, ప్రత్ద్ని గురించి వ్రి అభిప్యాలను 
ప్రత్బింబించే సేటిషనులో తరలించడానికి విద్యారు్థలును అడగండి.

 y ఆదివ్రం ప్రత్యాకమైనది అనే ఆలోచన ప్రస్తం అసంబదధ్ం.
 y ఆదివ్రం హోంవర్క చేయుటకు మరియు షాపింగ్ వెళ్ళడానికి గొప్ప 

సమయం.
 y ఆదివ్రాలలో ఆటలను నిషేధంచాలి.
 y మానవ పిండాలపై వైదయా పరిశోధన ఆమోదయోగయామైనది.
 y క్రైస్వులు యుద్ధ్లోలో పాల్్గనకూడదు.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఫలించుటకు, విస్రించుటకు జంతువులును దేవుడు సృష్టించాడు.
2. దేవుడు తన సవారూపమునందు మానవునిని సృష్టించాడు, ఆయనలా 

ఉండాలని, మరియు సమస్ భూజంతువులను చేపలు, పక్షులు మరియు 
పాలించటానికి.

3. దేవుడు ప్రజలను సృష్టించాడు. అయన స్త్, ప్రుషులను చేసేను. 
4. దేవుడు వ్రిని ఆశీరవాదించి వ్రికి ప్రత్యాకమైన ఉద్యాగాలను, బాధయాతలను 

ఇచాచుడు (వ్రు ఫలవంతమైనవి, విస్రించాలి, భూమిని నింపి, ద్నిని 
పరిపాలిస్్రు, మరియు దేవుని ప్ణుల మీద పరిపాలించారు).

5. దేవుడు ఆహార వనరులను అందించాడు - మన జీవితమునకు కావలసినవి.
6. దేవుడు చేసినదంతయును బటిటి అయన ఆనందించాడు. చాలా మంచిదని 

ఆయన చెపా్పడు!

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఆది యందు, సృష్టిని, సృష్టించక ముందే, దేవుడు ఉనా్నడు. వ్కయాము 

(ప్రభువైన యేస) దేవుడైయునా్నడు మరియు ఆదిలో దేవునితో 
ఉనా్నడు. అయన చేసిన ప్రత్దీ ద్నియందు ఉండెను; ఆయన 
లేకుండా ఏమీ చేయలేదు. దేవుడు సృష్టికర్ మరియు ఆయన ఆది 
యందు వునా్న దేవుడు.

2. దేవుడు ఏదెను నందు మనిష్ని ఉంచాడు.
3. దేవుడు ఏదెనులో రండు ప్రత్యాక చెటలోను ఉంచాడు. ఒకటి జీవ వృక్షం, 

మరియు మంచి మరియు చెడు యొక్క జా్ఞనం.
4. దేవుడు ఏడవ రోజున విశ్ంత్ తీసకునా్నడు మరియు మనిష్కి 

విశ్ంత్ రోజుకు ప్రత్యాకమైన ఏరా్పటును సృష్టించాడు.
5. దేవుడు మనిష్కి శావాస జీవితాని్న శావాసించాడు. ఇది మానవులను 

జంతువులకనా్న భిన్నమైనదిగా చేసింది.
6. మానవ జీవితం ఏకైక మరియు ఏకైక విలువ ఉంది.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

చిన్న గుంప్లలో చరిచుంచండి, అప్్పడు గుంప్లో చరిచుoచి చూడు:
చేపలను, పక్షులను, జంతువులను పరిపాలించటానికి దేవుడు తన సవారూపంలో 
ప్రజలను సృష్టించాడు. మనము ఎలా వ్టిని చూడాలి?
దేవునితో మరియు ఇతరులతో సంబంధం కలిగ ఉండాలని దేవుడు మనలను 
సృష్టించెను. మనo దేవునిపటలో, ఇతరుల పటలో ప్రేమను చూపిoచగలము.
1) ఇంట్లో 2) పాఠశాలలో 3) సంఘములో?

చిన్న సమూహాలలోని చరచులను పెదది గుంప్లోని వ్రితో అభిప్యాని్న 
తెలియచెపి్ప చూడండి:
నిర్గమకాoడము 20: 8, మార్కు 2: 27 చదవoడి. నేడు మనకు ఈ వచనాల 
సoబoధమేమిటి?
మానవ జీవితం ప్రత్యాకమైన విలువ కలది అని మనము నేరుచుకునా్నము. 
వైజా్ఞనిక, ఔషధం, చటటిం మరియు వృదుధ్ల సంరక్షణ వంటి అంశాలలో ఈ 
నిరణియాలు ఎలాంటి ప్రభావితం చేస్్యి?

ఈ పాఠం మనకు ఎలంటి సవాలు ఇసుతింద:
1. దేవుడు తనతో మరియు ఇతరులతో సంబంధాని్న మనము కలిగ 

ఉండుటకు అయన మనలను సృష్టించెను. మనము పశాచుతా్పపడి, 
ఆయనను నమిమాత్ ప్రత్ రోజు మన జీవితాలోలో ఏ త్డాలు కలుగును?

2. మా కుటుంబాలు, పాఠశాలలు మరియు చరిచు సంఘాలలో ఈ వ్రం 
మన బాధయాతలను నిరవారి్ంచటానికి మరియు అయన యొక్క పాత్రను 
(ఉద్హరణకు అతని ప్రేమ, దయ, నాయాయం) చూపించటానికి దేవుడు 
మనకు సహాయం చేయాలని ప్రి్థంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలoటి సవాలు ఇసుతింద:
1. నేడు మన జీవితాలోలో సబాబాతు విశ్ంత్ని పాటించటంలో లేద్  

విఫలమవుతునా్నం? సబాబాతు విశ్ంత్ ముఖయామైనదేనా? ఎందుకు?
2. మానవ జీవ్ని్న దేవుడిచిచునటులో మరియు ప్రత్యాకమైన విలువైనదని మన 

విశావాస్ని్న ప్రత్బింబిస్నా్నమని మన జీవితాలను ఎలా నిరాధ్రించగలం?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A1 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము – ప్రారంబము
అంశము – తప్పిన విషయాలు

A1 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- సృష్ట
అంశము – పాపము ప్రవేశంచుట

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 2: 15–7;  3: 1–13
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 3: 3
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. ఆద్ము మరియు హవవా దేవునికి విధేయత చూపలేదు.
2. ఆద్ము మరియు హవవా సిగు్గపరచబడియునా్నరు మరియు వ్రి యొక్క 

పాపమునకు ఫలితమును చూస్రు.

పాఠశాల వదది వ్రికి ఉన్న నియమాలు ఉంటే గుంప్ను అడగండి.
ఎందుకు అవి ముఖయామైనవి? ప్రజలు వ్టిని నిరలోక్షయాం చేసే్ ఏం జరుగుతుంది?

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం  2: 14–19; 3: 1–7
ముఖయా వచనము:  రోమా 3: 23;  6:  23
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మంచి మరియు చెడులను తెలుప్ జా్ఞనము, తెలివినిచుచు వృక్ష ఫలము 

త్నకూడదని దేవుడు ఆజా్ఞపించాడు.
2. పాము హవవాను మోసగంచుట వలన, ఆద్ము హవవా దేవుని ఆజ్ఞకు 

లోబడక అవిదేయులైనారు.
3. ఆద్ము హవవాలు సిగు్గపడాడారు.

విద్యారు్థలను కిందివ్టిలో చరిచుంచమని అడగండి:
వ్రు పాఠశాల / పని / ఇంటిలో ఉన్న వ్రి యొక్క బాధయాతలు ఉండవచుచు.
వ్రు అనుసరించాలి్సన నియమాలు లేద్ మార్గదర్శకాలు.
ఈ నియమాలు విసమారించబడిత్ లేద్ ఏమి జరిగత్ జరుగుతుంది?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు మనిష్ని ఏదెను తోటలో ఉంచాడు మరియు ద్నిని చూసే పనిని 

అతనికి ఇచాచుడు. దేవుడు తనకు అవసరమైన ప్రత్ద్నితో మానవునికి 
సమకూరచును. కాని మానవుడు పాటించి విధేయుడై ఉoడవలసిన ఒక 
నియమము ఉండెను. అతను “మంచి మరియు చెడు యొక్క జా్ఞనం 
నిచుచు చెటుటి” అని పిలవబడే ఒక చెటుటి యొక్క పండు త్నడానికి అతనికి 
అనుమత్ లేదు. అలా చేసే్ అతడు చనిపోతాడని దేవుడు చెపా్పడు.

2. జంతువులు మరియు పక్షులు పేరు పెటుటి పని మానవునికి ఇవవాబడింది.
3. మానవునికి సహకరించుటకు బాధయాతలను నెరవేరచుడానికి దేవుడు ఒక 

స్త్ని సృష్టించాడు. వివ్హంలో,  ప్రుషుడు మరియు స్త్ కొత్ కుటుంబం 
ఏరా్పటు చేయబడి మరియు ఒకటై కలిసి పని చేయుదురు.

4. కపట బుదిది కలిగన పాము, దేవుని శత్రువు, దేవుని ఆజ్ఞపై సందేహాని్న 
వయాక్ం చేశాడు. దేవుని పాలనను వ్రు అవిధేయులైత్ వ్రు చనిపోరు అని 
ఆద్ము హవవాకు చెపా్పడు. పాము ఆ స్త్ని మోసగoచి, దేవుడు త్నవదదిని 
చెపి్పన ఫలమును ఆమె త్న్నది. ఆమె ప్రుషునికి కొంచెం ఇచిచుంది 
మరియు అతను కూడా త్నేను.

5. స్త్, ప్రుషులిరువురు ఆ పని చేయగానే వ్రి సంతోషమును కోలో్పయారు. 
తమను ద్చుకొనుటకు అoజూరప్ చెటలో ఆకులతో తమ వసత్ములను 
చేసకొని వ్టితో  తమను చుటుటికొనేను చెటలో మధయా ద్గెను. దేవుడు 
వ్రిని పిలిచినప్్పడు మరియు వ్రు ఏమి పని చేశారో దేవునికి చెపా్పరు. 
ఆద్ము హవవాను మరియు హవవాను నిందించెను

6. దేవుడు సరా్పని్న శపించాడు. ఆద్ము హవవా వ్రి పాప పరిణామాలను 
ఎదురో్కవలసి వచిచుంది. వ్రు నొపి్పని ఎదుర్్కనా్నరు మరియు చాలా 
కషటిపడి పోరాడుతూ మరియు పని చేయాలి్స వచిచుంది. లైఫ్ కషటిం, 
మరియు ఒక రోజు వ్రు చనిపోయే ఉంటుంది.

7. దేవుడు ఆద్ము మరియు హవవా కోసం జంతు చరమాం నుండి బటటిలు 
తయారు మరియు అతను వ్టిని జీవ వృక్షం నుండి, ఏదేను తోట నుండి 
పంపెను.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు ఏదెను తోటకు శ్రదధ్ వహంచాలని మరియు పక్షులను, 

జంతువులకు పేరుపెటుటిట వంటి కొని్న బాధయాతలు ఆద్మునకు ఇచెచును.
2. మానవుడు మనుషుయాని తప్ప మిగలిన చెటుటిను త్నగలనని దేవుడు 

చెపా్పడు. మంచి మరియు చెడు యొక్క జా్ఞనం నిచుచు చెటుటి. దేవుడు ఈ 
చెటుటి నుండి త్నే పరిణామము కొని్న మరణము అని చెపా్పడు.

3. దేవుడు మనుషుయాని కోసం ఒక సహాయాని్న సృష్టించాడు. వ్రు కలిసి 
పనిచేయాలి. వివ్హం లో, ఒక మనిష్ మరియు ఒక మహళ ఒక కొత్ 
కుటుంబం ఏరా్పటు మరియు కలిసి పని ఒక జటుటి.

4. ఈ వయాంగయాప్ పాము దేవుణణి అవిధేయుడైన హవవాను మోసగంచి, 
నిష్దధ్మైన ఫలాని్న త్ని, ఆ మనిష్ని త్నటానికి కూడా పండు ఇచాచుడు. 
ఆ మనిష్ కూడా పండు త్నటం ద్వారా దేవునికి అవిధేయుడయాయాడు. 
ఆద్ము హవవాలు పండును త్ని దేవుని పరిపూరణి ప్రమాణాని్న కొంచెం 
పడిపోయారు.

5. ఆద్ము హవవాలు దేవునికి అవిధేయులయాయారని తెలుసకొని వ్రు సిగు్గ 
పడాడారు. దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడనందుకు వ్రి నిరణియాల పరిణామాలను 
వ్రు ఎదురో్కవలసి వచిచుంది.

6. వ్రు దేవుని శిక్షను పందుకునా్నరు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడ్ ఆకాశమునులను మర్యు భూమి సృష్టoచెను. (1)

చిన్న గుంప్లలో చరిచుంచండి, అప్్పడు గుంప్లో చరిచుoచి చూడు:
చేపలను, పక్షులను, జంతువులను పరిపాలించటానికి దేవుడు తన సవారూపంలో 
ప్రజలను సృష్టించాడు. మనము ఎలా వ్టిని చూడాలి? 
దేవునితో మరియు ఇతరులతో సంబంధం కలిగ ఉండాలని దేవుడు మనలను 
సృష్టించెను. మనo దేవునిపటలో, ఇతరుల పటలో ప్రేమను చూపిoచగలము.
1) ఇంట్లో 2) పాఠశాలలో 3) సంఘములో?

చిన్న సమూహాలలోని చరచులను పెదది గుంప్లోని వ్రితో అభిప్యాని్న 
తెలియచెపి్ప చూడండి:
నిర్గమకాoడము 20: 8, మార్కు 2: 27 చదవoడి. నేడు మనకు ఈ వచనాల 
సoబoధమేమిటి? మానవ జీవితం ప్రత్యాకమైన విలువ కలది అని మనము 
నేరుచుకునా్నము. వైజా్ఞనిక, ఔషధం, చటటిం మరియు వృదుధ్ల సంరక్షణ వంటి 
అంశాలలో ఈ నిరణియాలు ఎలాంటి ప్రభావితం చేస్్యి?

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. దేవుడు తనతో మరియు ఇతరులతో సంబంధాని్న మనము కలిగ 

ఉండుటకు అయన మనలను సృష్టించెను. మనము పశాచుతా్పపడి, 
ఆయనను నమిమాత్ ప్రత్ రోజు మన జీవితాలోలో ఏ త్డాలు కలుగును?

2. మా కుటుంబాలు, పాఠశాలలు మరియు చరిచు సంఘాలలో ఈ వ్రం 
మన బాధయాతలను నిరవారి్ంచటానికి మరియు అయన యొక్క పాత్రను 
(ఉద్హరణకు అతని ప్రేమ, దయ, నాయాయం) చూపించటానికి దేవుడు 
మనకు సహాయం చేయాలని ప్రి్థంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలoటి సవాలు ఇసుతింద:
1. నేడు మన జీవితాలోలో సబాబాతు విశ్ంత్ని పాటించటంలో లేద్  

విఫలమవుతునా్నం? సబాబాతు విశ్ంత్ ముఖయామైనదేనా? ఎందుకు?
2. మానవ జీవ్ని్న దేవుడిచిచునటులో మరియు ప్రత్యాకమైన విలువైనదని మన 

విశావాస్ని్న ప్రత్బింబిస్నా్నమని మన జీవితాలను ఎలా నిరాధ్రించగలం?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A1 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – సృష్ట
అంశము – దేవుని మార్గములో పనులు చేయుట

A1 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- సృష్ట
అంశము – పాపము యొకకు ఫలతాలు

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 4: 1–16
ముఖయా వచనము: యోహాను 14: 6
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. హేబెలు దేవుని మారా్గని్న అనుసరించాడు, కానీ కయీను తన సవాంత 

మార్గం అనుసరించాడు. దేవుడు హేబెలు బలిని అంగీకరించాడు కానీ 
కయీనును త్రస్కరించాడు.

2. కయీల్ హేబెలును హతయా చేశాడు. దేవుడు అతనిని బయటకు 
పంపించాడు మరియు అతడు దేశదిమమారి ఆయెను. కయీను ప్రభువు 
యొక్క సని్నధనిని విడిచిపెటాటిడు.

3. దేవుడికి ఒకే మార్గం ఉంది, అది ఆయన యొక్క మార్గంగా ఉంది!

మీరు ఒక పటం లేద్ ఆదేశాలు చూడకుండా ఒక ప్రయాణంలో ఏరా్పటు చేసే్ 
ఏమి జరుగుతుంది? మీరు ఆదేశాలను నిరలోక్షయాం చేసి, కోలో్పయారు? కయీను 
శ్రదధ్ చూపలేదు. దేవుని స్చనలకు, కోలో్పయిన సంచారిణగా ముగసింది.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం  3: 7–24
ముఖయా వచనము:  1కోర్ంథు 15: 22; రోమి 6: 23
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. ఆద్ము హవవా దేవుని నుండి ద్చడానికి ప్రయత్్నంచాడు.
2. మోసగంచిన పాముని దేవుడు శపించారు.
3. దేవుడు ఆద్ము హవవాను వ్రి పాప ఫలితంగా వేదన మరియు 

కషాటిలను ఎదురో్కవలెనని చెపా్పడు.
4. ఆద్ము హవవా యొక్క దిగాబరతావాని్న కప్్పటకు దేవుడు బటటిలు 

ఇచాచుడు.
5. దేవుడు ఏదెను తోట నుండి ఆద్ము హవవాను బహష్కరించాడు.

పిలలోలను, ఇంట్లో లేద్ పాఠశాలలో వ్రు అవిధేయులైన సందరాబాలను 
ఆలోచించమని విద్యారు్థలను అడగండి. ఇది వ్రికి ఎలా అనిపిస్ంది?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఆద్ము హవవాకు ఇదదిరు కుమారులు ఉనా్నరు. హేబెలు గొర్రెల కాపరి, 

కయీను పంటలు పెరిగాడు.
2. దేవుడు హేబెలు తెచిచున జంతుబలిని అంగీకరించాడు: తన మంద నుండి 

తన మొదటి గొర్రెలలో ఉత్మమైనద్నిని తెచెచును. దేవుడు కయీను 
బలిని త్రస్కరించాడు: తన పంటలోలో కొని్నటిని తెచెచును. కయీను కోపంతో 
క్షీణంచాడు.

3. దేవుడు కయీను పాపం గురించి, దేవుని సరైన మారా్గని్న అనుసరించే 
ప్ముఖయాతను హెచచురించాడు. కయీను క్షమించలేదు, అతడు దేవుని 
మాట వినలేదు.

4. కయీను తన తముమాడైన హేబెలును హతయా చేశాడు. దేవుడు అతనిని 
భూమి నుండి బహష్కరించాడు, మరియు అతను దేవుని ఉనికిని వెలుపల, 
దూరంగా ఒక సంచారి మారింది.

5. దేవునికి గొర్రెపిలలోను అరి్పస్్డని హేబెలు అర్థం చేసకునా్నడు. దేవుని 
మార్గంలో కయీను దేవునికి రాలేదు, ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు.

6. హేబెలు తాయాగం ప్రభువైన యేసశిలువపై చేసిన బలి యొక్క చిత్రం.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – కయీను మర్యు హేబెలు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఆద్ము హవవా యొక్క అవిధేయత మంచి మరియు చెడు యొక్క 

నూతన అవగాహన మరియు వ్రి నగ్నతావానికి ఒక అవగాహన 
ఏర్పడింది. వ్రు భయపడాడారు మరియు దేవుని నుండి ద్చాలని 
కోరుకునా్నరు.

2. దేవుడు ఆద్ము మరియు హవవాను ప్రశ్నలు అడిగాడు. వ్రు చేసిన 
తప్్పకు తామే తెలుసకొని ఒప్్పకోవ్లని ఆయన కోరుకునా్నడు. 
ఏదేమైనా, వ్రు ఇదదిరు ద్నికి బదులుగా మర్కరిని నిందించారు. 
ఆద్ము హవవాను మరియు హవవా పామును నిందించారు.

3. ఆద్ము మరియు హవవాలు వ్రి అవిధేయతకు పరిణామాలు 
ఎదుర్్కనా్నరు: వ్రు నొపి్పని అనుభవించారు, జీవితంలో పోరాడుతూ, 
ఏదేను తోటలో మరియు దేవుని సని్నధ నుండి బహష్కరించబడాడారు.

4. మనము కూడా వ్రి పాప పరిణామాలను ఎదుర్్కంటునా్నము - 
ఎందుకంటే ఆద్ము పాపముతో, మనము ఆయనతో గురి్ంచబడాడాము, 
మరియు మనమందరం మరణస్్ము.

5. దేవుడు దయగల ఏరా్పటుకు దేవుడు. అయన వ్రి దిగంబరతవాం 
కప్్పటకు ఆద్ము మరియు హవవా జంతు చరమాం ద్వార 
బటటిలు ఇవవాబడెను. రోమను్ల   6: 23 మన రక్షకుడిగా ఆయనను 
అంగీకరించినటలోయిత్ ఆయన ప్రభువైన యేసక్రీస్ ద్వారా అనంత 
జీవితం యొక్క ఉచిత బహుమత్ని ఇస్్రని మనకు బోధస్ంది.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – ఆద్ము మర్యు హవవీ దేవునికి అవిధేయత చూపెను. (I)

ముఖయా వచనము, యేస, తాను మాత్రమే దేవునికి మార్గం చెపా్పడు.
ప్రజలు దేవుణణి సంతోషపెటటిడానికి ఏ ఇతర మారా్గలు ప్రయత్్నస్్రు?
ప్స్కంలో గురి్ంచుట లేద్ పోస్టి కారుడాను రూపందించండి, ముఖయా 
వచనమునును స్పషటింగా రాయండి.

ఈ పాఠం నుండి దేవుని పాత్ర గురించి మనము ఏమి నేరుచుకుంటాము?
రోమీయులకు 5: 12 తో పాఠాని్న అనుసంధానించండి. ఆద్ము, హవవాలు 
అవిధేయత చూపించడం వలలో మనమందరు పాప్లంగా జనిమాంచారు. 
మన జీవితాలోలో దేవుని ఆదేశాలకు అవిధేయత చూపే ఉద్హరణలు 
ఆలోచించమని విద్యారు్థలు అడగండి. ఇవి 1) మాకు మరియు 2) ఇతర 
వయాకు్లను ఎలా ప్రభావితం చేస్్యి?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ముఖయా వచనమును గురి్ంచుకోనండి.
2. మీరు దేవునికి ఏకైక మార్గం అయిన యేసను అనుసరిస్నా్నరా?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. బలం కోసం దేవుని అడగండి మరియు మనము అతనిని విఫలం 

మరియు అయన కృప కొరకు ధనయావ్ద్లు తెలుప్ట.
2. మమమాలి్న క్షమించమని దేవునిని అడిగ, మనము నూతన జీవితము 

ద్వార దేవుణణి సంతోషపెటేటిందుకు ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించె 
జీవితాలను మనం జీవించవచుచు.

A1 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – సృష్ట
అంశము – దేవుని మార్గములో పనులు చేయుట
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A2 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం
అంశము – ఓడను నిర్్మంచుట

A2 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- కయీను మర్యు హేబెలు
అంశము – దేవునిని ఆరాధంచుట

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 6: 5–22
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 6: 8
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు పరిశుదుదిడు. ప్రజల పాపము దేవుని హృదయాని్న విచిఛిన్నం 

చేస్ంది.
2. నోవహును రక్షించాలని దేవుడు నిరణియించుకునా్నడు. నోవహును, తన 

కుటుంబాని్న, ప్రత్ జంతువును, పక్షిని రక్షించటానికి ఒక పెదది పడవని 
నిరిమాంచమని దేవుడు నోవహుతో చెపా్పడు.

3. నోవహు దేవుడు తాను చేయమని చెపి్పనటేలో చేశాడు. నోవహు దేవుని మీద 
నమమాకం ఉందని మరియు ఆయనకు విధేయత చూపించాడు.

గుంప్ని ఒక నమూనాను రూపందించడానికి స్చనల సమిత్ని, లేద్ 
ఒక కేకు్న బేకింగ్ చేయడానికి ఒక విధానమునుని చూపించు. భవనం 
చేస్న్నప్్పడు కింది స్చనల ప్ముఖయాత గురించి వ్రితో మాటాలోడండి
ఏద్ తయారు. దేవుడు నోవహుకు నిరిదిషటిమైన స్చనలను ఇచాచుడని, నోవహు 
దేవుని స్చనలను సరిగా్గ అనుసరించాడని వివరించండి.

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 4: 1–16
ముఖయా వచనము: హెబ్రీ 11: 4
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు కోరిన విధంగా హేబెలు దేవుని దగ్గరకు వచాచుడు. దేవుడు 

హేబెలు అర్పణను అంగీకరించాడు.
2. కయీను తన సవాంత మార్గంలో దేవునికి వచాచుడు. దేవుడు కయీను 

అర్పణను త్రస్కరించాడు.

స్చనలను అనుసరించండి మాకు అవసరమైన వివిధ పరిసి్థతుల జాబితాను 
రూపందించండి. మేము వ్టిని విసమారించినప్్పడు ఏమి జరుగుతుంది?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. భూమిపై ఉన్న ప్రజలు చాలా దురామారు్గలు, దుషుటిలు. వ్రి పాపం మరియు 

అవిధేయత దేవుడు చాలా విచారంగా చేసింది.
2. దేవుడు తన ప్రజలను, తాను చేసిన జంతువులను నాశనం చేయాలని 

నిరణియించుకునా్నడు.
3. నోవహు భిన్నమైనది. ఆయన దేవునికి ఇషటిపడాడాడు. ఆయన ఇతర ప్రజల 

నుండి భిన్నమైనవ్డు, ఎందుకంటే అతను సరైన పని చేస్డు, మరియు 
అతను దేవుణణి ప్రేమించి, విధేయుడై యునా్నడు.

4. దేవుడు నోవహును హెచచురించాడు. జలప్రళయంతో ప్రజలను, జీవులను 
నాశనం చేస్్డు ఎందుకంటే వ్రు భూమిని హంసతో నింపారు.

5. నోవహు ప్రత్యాక సందరాభాలను సనా్నహాలు చేయడానికి దేవుడు ఇచాచుడు. 
నోవహు, తన కుటుంబాని్న, ప్రత్ జీవిని రండు రకాలైన జీవులను 
కాపాడటానికి ఒక పెదది పడవని ఎలా నిరిమాంచాలో నోహు్క చెపా్పడు.

6. నోవహు దేవుని మీద విశావాసం కలిగ, ఆయన స్చనలను సరిగా్గ అమలు 
చేస్డు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఆద్ము హవవాకు ఇదదిరు కుమారులు ఉనా్నరు. హేబెలు గొర్రెల కాపరి, 

కయీను పంటలు పెరిగాడు.
2. దేవుడు జంతువు తాయాగం అబెల్ తెచాచుడు: తన మంద నుండి తన 

మొదటి గొర్రెలు యొక్క ఉత్మ. దేవుడు కయీను బలిని త్రస్కరించాడు: 
తన పంటలోలో కొని్న. కయీను కోపంతో మరియు క్షీణంచాడు.

3. దేవుడు కయీను పాపం గురించి, దేవుని సరైన మారా్గని్న అనుసరించే 
ప్ముఖయాతను హెచచురించాడు. కయీను క్షమించలేదు, అతడు దేవుని 
మాట వినలేదు.

4. కయీను తన తముమాడైన హేబెలును హతయా చేశాడు. దేవుడు అతనిని 
భూమి నుండి బహష్కరించాడు, మరియు అతను దేవుని ఉనికిని వెలుపల, 
దూరంగా ఒక సంచారి మారింది.

5. దేవునికి గొర్రెపిలలోను అరి్పస్్డని అబెల్ అర్థం చేసకునా్నడు. దేవుని 
మార్గంలో కయీను దేవునికి రాలేదు, ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – కయీను మర్యు హేబెలు (I)

నోవహు, ఆయన కుటుంబాని్న, దేవుని స్చనల గురించి ఈ పాఠంలో 
నేరుచుకున్న ద్ని ఆధారంగా ఒక కివాజ్ కథను సమీక్షించండి.

హెబ్రీయులు 11: 4. క్ర్నను చదవండి. హేబెలు, కయీలు మధయా త్డా 
ఏమిటి?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. నోవహు దేవుణణి విశవాసించి దేవుడు తాను చేయమని అడిగన ద్ని్న 

సరిగా్గ చేశాడు. మనము దేవుణణి ఎలా నమమావచుచు? మీరు ఆయనను 
విశవాసిస్్రా? నోవహు దేవుని మీద విశావాసం కలిగ, దేవుడు అతనిని 
రక్షించాడు.

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. హేబెలు, కయీను జీవితాలూ, వైఖరుల నుండి మనమేమి 

నేరుచుకోవచుచు?
2. నేడు మన జీవితాలోలో ఈ పాఠాలు ఎలా ఆచరించవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A2 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం
అంశము – ఓడలోనికి ప్రవేశము

A2 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- నోవాహు మర్యు హానోకు
అంశము – దేవునితో నడ్చుట

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 7: 1–20
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 7: 5
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. నోవహును, ఆయన కుటుంబాని్న రక్షించడానికి దేవుడు ఒక మార్గం 

ఇచాచుడు.
2. నోవహు దేవుని మీద విశావాసం కలిగ ఉనా్నడు మరియు దేవుడు తాను 

చేయమని అడిగన ద్ని్న సరిగా్గ చేస్డు.

మీరు ఎప్్పడైనా మీ కుటుంబంతో ప్రయాణం లేద్ విహార యాత్ర చేస్రా? 
ద్ని కోసం మీరు ఎలా సిదధ్ం చేసకునా్నరు?

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 5: 21–33;  ఆదకాండం 6: 1–15
ముఖయా వచనము: హెబ్రీయులకు 11: 5
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. హనోకు, అతని గొప్ప మనవడు నోవహు దేవునితో దగ్గరి సహవ్సం 

చేశాడు.
2. ఈ రండు మనుషుయాలు దేవునితో తమకున్న సంబంధం కారణంగా  

ఇతర ప్రజల నుండి నిలబడాడారు.

దేవునితో సంబంధాని్న కలిగవుండడం, ప్రజల నుండి మనలి్న 
నిలబెటుటికోవడమే! ఇతర ప్రజల నుండి క్రైస్వులు ఎలా భిన్నంగా ఉండాలి? 
ఒక జాబితా తయాయారు చేయండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు నోవహును హెచచురించాడు, 7 రోజుల తరువ్త అతను వరదను 

పంపించబోతునా్నడు.
2. జలప్రళయం తరావాత మనుగడ స్గంచేలా పడవలో పశువులను 

తీసకోమని దేవుడు నోవహుతో చెపా్పడు.
3. ఆ రోజు, 6oo సంవత్సరాల వయస్సలో, 2 వ నెలలో 17 వ రోజు నోవహు 

తన కుటుంబాని్న, జంతువులను దేవుడు తనకు ఆజా్ఞపించినటులోగా 
పడవలోనికి తీసకునా్నడు. దేవుడు చెపి్పనటులోగా, ప్రళయం 7 రోజుల 
తరువ్త వచాచుయి.

4. నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు వెళిలో పడవ లోపల 
సరక్షితంగా ఉంచడంతో దేవుడు పడవ తలుప్ను మూసివేస్డు. 
నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు పడవ లోపల జంతువులు మాత్రమే 
భయంకరమైన వరద బయటపడాడాయి. వరా్షలు 4o రోజుల పాటు 
కొనస్గాయి! ఈ ఎతె్్న పరవాత శిఖరాలకంటే 22 అడుగుల కంటే ఎకు్కవ 
నీరు పెరిగంది.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. హనోకు 365 సంవత్సరాలు జీవించాడు, దేవునితో దగ్గరి సహవ్సం చేస్్ 

ఉంటాడు.
2. ఎనోచ్ ఇతర ప్రజల వలె చనిపోలేదు అని బైబిలు చెబుతోంది. దేవుడు 

తనను పరలోకానికి తీసకు వెళి్ళనందున తన జీవితాంతం అతను 
అదృశయామయాయాడు.

3. నోవహు హనోకు గొప్ప మనవడు. హనోకులాగే నోవహు దేవునితో దగ్గరి 
సహవ్సంలో నడిచాడు, దుషుటిలాలో కాక నీత్గల వయాక్ి అతని చుటూటి 
ఉన్నవ్రు.

4. నోవహు కాలంలోని ప్రజల పాపం దేవుని హృదయాని్న విరిచింది. అతను 
వ్టిని వరదతో శిక్షించాలని నిరణియించుకునా్నడు, కానీ అతను నోహు్న 
రక్షించాడు.

5. జలప్రళయం నుండి ఆయనను, ఆయన కుటుం బాని్న రక్షించడానికి 
పడవను నిరిమాంచడానికి దేవుడు నోవహుకు స్చనలను ఇచాచుడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

సృజనాతమాకతను పందండి! నోవహు, తన కుటుంబాని్న, పడవలో ఉన్న 
జంతువులను నీటి మీద త్లుతూ చిత్ంచండి. మీ చిత్రాని్నకి ఈ శీరి్షక 
ఇవవాండి: “దేవుని ద్వారా రక్షించబడాడారు.”

ఎలాంటి వయాకు్లు హనోకు, మరియు నోవహు? ఇతర ప్రజల నుండి వ్రికి 
భిన్నమైనది ఏమిటి?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
దేవుడు నోవహును ప్రేమించాడు, జలప్రళయం నుండి ఆయనను 
రక్షించడానికి ఆయన సిదధ్ంగా ఉండేందుకు ఆయనకు ఒక మార్గం ఇచాచుడు. 
మొదటిగా దేవుని స్చనలను నోవహు అనుసరించాలి్స వచిచుంది. దేవుడు 
మాకు సిదధ్ం అడుగుతాడు తీరు్ప. మనలి్న రక్షించడానికి సిలువపై మనకోసం 
చనిపోయిన ప్రభువైన యేస క్రీస్ను విశవాసించాలని ఆయన కోరుతునా్నడు. 
మీరు ఆయనను నమిమాంద్? మీరు రక్షణా పందుటకు సిదధ్ంగా ఉనా్నరా?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
క్రైస్వులు గుంప్ నుండి నిలబడటానికి మరియు హనోకు మరియు నోవహు 
మరియు దేవునితో వ్రి సంబంధాని్న గురించి ఆలోచించవలసిన లక్షణాల 
జాబితాలో త్రిగ చూడండి. హము్న విశవాసించటానికి మరియు అతని 
మార్గంలో ఈ వ్రంలో నడవడానికి మీకు సహాయంగా దేవుడిని అడగండి. 
మీరు నమమాకమైన క్రైస్వుడికి ఒక లక్షణాని్న ఎంపిక చేసకోవడం, మీరు ఈ 
ప్ంతంలో ఎదగడానికి సహాయం చేయమని దేవుణణి అడగవచుచు.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A2 – 3వ సా్యి
పాఠం 3 - నోవాహు మర్యు ప్రళయం
అంశం – ఓడ ద్వీర రక్ంచబడ్ట

A2 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- ప్రళయం
అంశం – దేవుని కొరకు పని చేయుట

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండము 8: 1–22
ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 8: 1
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు నోవహును అతని జా్ఞపకం చేసకునా్నడు కుటుంబం మరియు 

మందసములోని జంతువులు.
2. నోవహు దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగ ఉనా్నడు ఎందుకంటే ఓడలో ఆయనను 

రక్షించెను.
3. దేవుడు నిరంతరం జీవించని వ్గాదినం చేశాడు మళ్్ళ విషయాలు.

1. మీ కుటుంబం మరియు సే్నహతులు లేద్ ఉపాధాయాయులు మీ తరావాత 
చూసే అని్న మారా్గల జాబితాను రూపందించండి.

2. దేవుడు ప్రత్రోజూ మనకు కనిపించే అని్న మారా్గల జాబితాను 
రూపందించండి.

3. మా కుటుంబం, మిత్రులు, ఉపాధాయాయులందరిక్ మనకు చేసిన 
పనులందరిక్ ధనయావ్ద్లు తెలపడం. ఇంకా ముఖయాంగా మనం ఆయనపై 
నమమాకం ఉంచినప్్పడు మనలి్న రక్షించే దేవునికి మనం కృతజ్ఞతలు 
చెలిలోంచాలి.

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండము 6: 14–22; ఆదకాండము 7: 1–24
ముఖయా వచనము: హెబ్రీయులకు 11: 7
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు నోవహుకు ఓడను నిరిమాస్్డని వివరణాతమాక స్చనలను 

ఇచాచుడు.
2. నోవహు దేవుని స్చనలను సరిగా్గ పాటించాడని మరియు అతను 

రక్షింపబడాడాడు.

విమానాలు మరియు నౌకలపై ఇచిచున భద్తా స్చనలు సమూహంతో 
చరిచుంచండి. ప్రజలు వ్టిని తీవ్ంగా తీసకుంటారా?
ఎందుకు? ఎందుకు కాదు? నోవహు దేవుడు ఇచిచున ప్రత్ బోధకులకు ఇది 
ఎందుకు ప్ముఖయామైనది?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాని్న, జంతువులను ఓడలో జా్ఞపకం 

చేసకునా్నడు. అతను భూమిమీద ఒక గాలిని పంపించాడు మరియు 
వరద నీరు తగు్గటకు ప్రంభించారు.

2. 15o రోజుల తరువ్త (మొత్ం ఐదు నెలలు) పడవ మంట్ అర్రాట్ అని 
పిలువబడే పరవాతం మీద విశ్ంత్ తీసకుంది. రండున్నర నెలల తరావాత 
జలాలనీ్న స్గపోయి ఆ తరావాత ఇతర పరవాతాలను మళ్్ళ చూడవచుచు.

3. 4o రోజుల తరువ్త, నోవహు మందసము యొక్క కిటిక్లు తెరిచి, త్రిగ 
రానివవాబడిన కాకిని విడిచిపెటాటిడు. అప్్పడు అతను ఒక పావురం విడుదల 
చేశాడు. పావురం ఎటువంటి పడి నేలను కనుగొనలేక పోయింది, కాబటిటి 
అది త్రిగ ఓడలోకి వచిచుంది. 7 రోజుల తరావాత నోవహు పావురం నుండి 
త్రిగ వెళి్ళపోయాడు. ఈస్రి త్రిగ వచిచునప్్పడు, అది ఒక ఆలివ్ ఆకుని 
తెచిచుపెటిటింది. నోవహు వరద ద్ద్ప్గా పోయింది. 7 రోజుల తరువ్త, 
పావురం త్రిగ వెళ్ళనివవాగానే అది త్రిగ రాలేదు.

4. చివరగా, పనె్నండు నెలల వరద తరావాత, భూమి పడి మళ్్ళ ఉంది!
5. తన కుటుంబాని్న మరియు జంతువులతో పడవను విడిచిపెటిటి దేవుడు 

నోవహుతో చెపా్పడు.
6. నోవ్హు చాలా కృతజ్ఞత గలవ్డు. అతను ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచాడు 

మరియు దేవునికి దహన బలి అరి్పంచాడు.
7. నోవహు తాయాగంతో దేవుడు సంతోష్ంచాడు. అని్న జీవులను మళ్్ళ 

నాశనం చేయకూడదని ఆయన వ్గాదినం చేస్డు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. నోవహు ఒక పెదది పడవని నిరిమాంచటానికి మరియు వరదలకు 

సిదధ్మతున్నటులో గురించి వివరణాతమాక స్చనలను ఇచాచుడు.
2. దేవుడు నోవహు వరద గురించి హెచచురించాడు.
3. నోవహును, తన కుటుంబాని్న, జంతువులను రక్షించాలని దేవుడు 

వ్గాదినం చేస్డు.
4. జంతువులను ఎలా రక్షించాలనేది గురించి వివరణాతమాక స్చనలను 

దేవుడు ఇచాచుడు. నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు 
పడవలో ప్రవేశించాయి మరియు దేవుని లోపల వ్రిని మూసివేసింది.

5. ప్రళయం 4o రోజుల పాటు కొనస్గాయి, భార్ వరా్షల మృత్చెందిన 
మనుషుల జీవి. నోవహు మరియు అతని కుటుంబాని్న, మందసములోని 
జంతువులతో కలిసి జీవించి ఉనా్నరు. జలప్రళయాలపై త్లుతూ దేవుడు 
వ్రిని సరక్షితంగా ఉంచాడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

ఒక బొమమాను తయారు చేసి మరియు మనము ముఖయాంగా దేవుని రక్షణ బటిటి 
దేవునిను కృతజ్ఞతలు చెపా్పలి.

ఈ కథలో నోవ్హు యొక్క మరియు దేవుని పాత్రల గురించి మనము ఏమి 
నేరుచుకుంటాము? మీరు వ్టిని ప్రత్ వరిణించడానికి ఉపయోగంచే పద్లు 
జాబితా చేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుడు నోవహును కాపాడాడు. నోవహు దేవునిపటలో కృతజ్ఞతతో ఉనా్నడు. 

దేవుడు మనలి్న రక్షించగలడు మరియు మనలి్న చూసకునేవ్డు. మేము 
ఆయనను నమామాలి మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్్పకోవ్లి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ముఖయా వచనముచదవండి. మన జీవితంలో నోవహు ఉద్హరణను  

ఎలా అనుసరించవచుచు?
2. మన చుటూటి ఉన్న ప్రజలపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంద్?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A2 -– 3వ సా్యి 
4వ పాఠం  -–- నోవాహు మర్యు ప్రళయం
అంశం – ఓడ నుండి బయటకు

A2 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- నోవాహు మర్యు అతని కుటుంబం
అంశము –- దేవునిని ఆరాదంచుట

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 9: 7–17
ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 9: 15
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. నోవహుతో దేవుడు ఒడంబడిక వ్గాదినం చేస్డు. భూమిని జలప్రళయంతో 

మళ్లో జీవిం చడం ఎవవారూ ఎన్నడూ చనిపోనని ఆయన వ్గాదినం చేశాడు.
2. దేవుడు తన వ్గాదినం జా్ఞపకార్థంగా ఆకాశంలో ఇంద్ధనుస్సను ఉంచాడు.

జతలుగా, వివిధ రకాల ప్రజల వ్గాదినాలను గురించి చరిచుంచండి. ప్రజలు 
ఎలలోప్్పడూ తమ వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్రా?

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 8: 1–22; ఆదకాండము 9: 11–16
ముఖయా వచనము: ఎఫెసీయులకు 2: 8
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాని్న, జంతువులను ఓడలో జా్ఞపకం 

చేసకునా్నడు.
2. నోవహు కృతజ్ఞతతో ఉనా్నడు, అతను ఓడను విడిచిపెటిటిన తరావాత వేరే 

ఏమీ చేయక ముందు దేవుణణి ఆరాధంచాడు.
3. భూనివ్సలను జలప్రళయంతో నాశనం చేయాలని దేవుడు ఎన్నడూ 

వ్గాదినం చేయలేదు.

జతలుగా: ధనయావ్ద్లు కారుడాలు మరియు బహుమతులు చరిచుంచండి. 
ప్రజలు ఎందుకు వ్రిని పంపించారు? మీరు ఎప్్పడైనా పంపారా? 
ఎందుకు?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు నోవహును, అతని కుటుంబాని్న సంఖయా పెంచడానికి మరియు 

భూమిని నింపమని చెపా్పడు.
2. నోవహు మరియు అతని కుమారులు, మరియు అని్న జంతువులు 

మరియు భూమి మీద జీవులు తో ఒక ఒడంబడిక అని దేవుడు ఒక ప్రత్యాక 
వ్గాదినం చేసింది.

3. భూమిని, ద్ని ప్ణులను వరదతో నాశనం చేయకూడదని దేవుడు 
వ్గాదినం చేశాడు.

4. దేవుడు తన శాశవాతమైన ఒడంబడికకు జా్ఞపికగా మేఘాలలో ఇంద్ధనస్స 
ఉంచాడు. అది ఎప్పటిక్ నిలిచిపోతుంది. అతను తన వ్గాదినాని్న విడనాడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు నోవహు ఒక పెదది పడవని నిరిమాంచడంపై వివరణాతమాక స్చనలను 

ఇచాచుడు మరియు గొప్ప వరద కోసం సిదధ్మవుతునా్నడు.
2. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాని్న మరియు పెదది పడవలో ఉన్న 

జంతువులను రక్షించమని వ్గాదినం చేస్డు.
3. గొప్ప వరద వచిచు 4o రోజులు కొనస్గంది. నోవహు మరియు అతని 

కుటుంబాని్న, మందసములోని జంతువులతో కలిసి జీవించి ఉనా్నరు.
4. వరద ముగసింది, క్రమంగా నీళ్్ళ తగా్గయి. మందసము మంట్ అర్రాట్ 

వదది విశ్ంత్ వచిచుంది.
5. 4o రోజుల తరువ్త నోవహు ఒక కాకిని మందసము నుండి బయటకు 

పంపించాడు. అది భూమి నుండి భూమిని ఎండిపోయేంత వరకు 
ముందుకు వెనుకకు వెళిలోంది. అప్్పడు అతను ఒక పావురం బయట 
పెటాటిడు. ఇది ఎక్కడైనా భూమికి ఎక్కడా కనిపించలేదు, అది త్రిగ వచిచుంది, 
కానీ ఏడు రోజుల తరువ్త, నోవ్హు మళ్లో ద్ని్న విడిచిపెటాటిడు.  
ఈస్రి అది ఆలివ్ ఆకుతో త్రిగ వచిచుంది. నోవహు తదుపరి స్రి వెళిలో, 
పావురం త్రిగ రాలేదు. భూమి ఎండబెటటిడం జరిగనది.

6. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాని్న ఓడలోనుండి బయటకు రావ్లని, 
సంఖయాను పెంచడానికి, భూమిని నింపమని చెపా్పడు.

7. నోవహు ఓడలో నుండి వచిచునప్్పడు మొదటిది దేవునికి బలి అర్పణ.
8. దేవుడు నోవహు, అతని కుమారులు, మరియు అని్న జంతువులు 

మరియు భూమి మీద జీవులు తో ఒక ఒడంబడిక అని ఒక ప్రత్యాక 
వ్గాదినం చేసింది.

9. భూమిని మరియు ద్ని ప్ణులను వరదతో నాశనం చేయాలని దేవుడు 
ఎన్నటిక్ హామీ ఇచాచుడు.

10. దేవుడు తన నితయా ఒడంబడికకు జా్ఞపకం చేసకొనా్నడు. అది ఎప్పటిక్ 
నిలిచిపోతుంది. అతను తన వ్గాదినాని్న విడనాడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మర్యు జల ప్రళయం (I)

సృజనాతమాకత పందండి! ఒక ఇంద్ధనస్స పోసటిర్ రూపకల్పన. దీనికి శీరి్షక 
ఇవవాండి:
“దేవుడు తన వ్గాదినాలు ఎప్పటిక్ నిలబెటుటికుంటాడు!”

సమూహాలలో మొత్ం సమూహంగా అభిప్యాని్న చరిచుంచండి: ఈ పాఠం 
ఆరాధన గురించి మనకు ఏమి బోధస్ంది?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
నోవహుకు దేవుని వ్గాదినం శాశవాతమైనది. దేవుడు ఎప్పటిక్ తన వ్గాదినాలను 
ఉంచుతాడు! మన జీవితాలోలో ఇది ఎలాంటి వైవిధయాం చేయాలి?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
నోవహు దేవునిపటలో కృతజ్ఞతతో ఉనా్నడు. మన జీవితాలోలో ఆయన ఆశీరావాద్ల 
కోసం దేవునికి మన కృతజ్ఞతా భావ్ని్న ఎలా ప్రయోగాతమాకంగా చెప్పవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A3 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – పేతుర్ యొకకు జీవితము
అంశము – యేసు పెతుర్ను ప్లుచుట

A3 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పేతుర్ యొకకు జీవితము
అంశము – అతని ప్లుపు

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 4: 17–22
ముఖయా వచనము: మతతియి 4: 19
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస తనను అనుసరించమని ప్రజలను పిలుస్నా్నడు.
2. యేసను అనుసరిస్్ ఆయనపై విశావాసం మరియు పశాచుతా్పం మరియు 

పాపము నుండి మరలిపోవటం.

చాలా క్రీడలు లేద్ ప్జెకటి్లలో మీరు కలిసి పని చేసే వయాకు్ల బృంద్లు 
కావ్లి్సన అవసరం ఉంది.
యేస అతని మంత్తవాశాఖ ప్రంభం మరియు అతను పోయింది తన పని 
కొనస్గంచడానికి అతను శిక్షణ ఎవరు ప్రజలు అవసరం.

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 4: 17–22; యోహాను 1: 35–42
ముఖయా వచనము: మతతియి 4: 19
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. ఆంద్రేయ మరియు బహుశా యోహాను మొదట యేసను 

కలుసకునా్నడు, తరువ్త వ్రు ఆయన శిషుయాలు అయాయారు.
2. యేస మెస్్సయ మరియు రక్షకుడని వ్రు కనుగొనా్నరు.

ప్రజలు అభిమానులని లేద్ ఫుటాబాల్ జటుటి, పాప్ సింగర్్స, మొదలైనవ్టిని 
ఎలా అనుసరిస్్రో చరిచుంచండి
యేస, అతని పాత్ర మరియు అతని మాటలు ఆయనను ప్రజలకు 
ఆకరి్షంచాయని వివరించండి.
నిరిదిషటి ప్రజలను యేస తన శిషుయాలుగా పిలిచాడని కూడా వివరించండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస బోధంచిన సందేశం. (4: 17)
2. యేస పేతురును యోహానును వ్రి వలలను వేయగా చూస్డు.
3. యేస ఒక జటుటిగా కఠినంగా పనిచేసిన మత్సయాకారులను పిలిచాడు 

మరియు అతని పనిని చేయటానికి శిక్షణ పందగలనని ఆయనకు 
తెలుస.

4. అతని పిలుప్కు వ్రి తక్షణ విధేయత.
5. యేస కూడా యాకోబును యోహానును పిలిచాడు మరియు వ్రు 

వెంటనే ఆయనకు విధేయత చూపారు. ఇవి మొదటి శిషుయాలు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: తగిన FBI కథ.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. జాన్ బాపిటిస్టి యేస దేవుని గొర్రెపిలలో మరియు ఆండ్రూ మరియు అతని 

సే్నహతుడు అతను మెస్్సయ అని గ్రహంచాడు. (యోహాను 1: 35, 41)
2. ఆండ్రూ యొక్క ప్ముఖయాత పేతురు యేసను పరిచయం చేసింది.
3. వ్రు ఫిష్ంగ్ ఉన్నప్్పడు వ్రు యేస కలుసకున్నప్్పడు ఇది 

ఆశచురయాపోనవసరం లేదు, మరియు అతనిని అనుసరించండి వ్టిని అని, 
వ్రు వెంటనే కటుటిబడి.

4. ఆండ్రూ వయాక్ిగత స్క్షి ఉద్హరణ.
5. యేస వయాక్ిగత అనుభవం యొక్క ప్ముఖయాత మరియు ఇతరులకు 

చెప్పడం.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: తగిన FBI కథ.

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. యేస ఈ ప్రత్యాక ప్రుషులను ఎందుకు పిలిచాడు?
2. నేడు దేవుని పిలుప్కు విధేయత అంటే ఏమిటి?
3. దేవుని పిలుప్కు విధేయత ఏది?
4. యేస వ్రికి ఏమి వ్గాదినం చేశాడు? (4: 19 చూడండి)

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. మీ జీవితానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగ ఉనా్నడని మీకు ఎలా 

తెలుస?
2. యేస ఈ మొదటి శిషుయాల పథకానికి ఏది?
3. దేవుని ప్రణాళికను తెలుసకునే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
4. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికను ఎలా కనుగొనవచుచు, మనం  

ఎలా స్పందించాలి?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు వ్రంలో యేసను అనుసరిం చడానికి మూడు విధాలుగా పేరు 

పెటాటిలి.
2. దేవుని క్షమాపణ గురించి అతడు / ఆమెకు బాగా తెలుసని సమయాని్న 

గురించి మీకు చెప్పడానికి మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్వుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు జీవితంలో ఎదుర్్కంటున్న ఒక పెదది ‘తుఫాను’ ను గూరిచు ఒక 

సమూహంగా చరిచుంచండి మరియు మనలో ఆయన నముమాతున్నప్్పడు 
యేస ఆ పరిసి్థత్లో ఎలా సహాయపడతాడో ఆలోచించండి.

2. యెషయా 43: 2 చదవండి. యేసను అనుసరించేవ్రి విషయం  
గురించి ఆలోచించండి, నేడు మన బైబిలు పఠనంతో ఈ వచన లింకులు 
ఎలా ఉనా్నయి?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A3 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – ఎకుకువగా పటు్టట

A3 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – అయన ఎదుర్కునిన సవాళ్ళు

బైబిలు వాకయాము: లూకా 5: 1–11
ముఖయా వచనము: రోమీ 3: 23
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. శిషుయాలు యేసను పాటిస్్రు.
2. యేస గొప్ప మరియు శకి్వంతమైన మరియు అదుభాతమైన అదుభాతాలు 

చేయవచుచు.
3. దేవుడు ప్రశంసిస్్ ఎవరినైనా ఉపయోగంచవచుచు.

విద్యారు్థల పాఠాలు నేరుచుకునా్నరా అనేద్నిని పర్క్షించడానికి తరచుగా 
పర్క్షలు లేద్ పర్క్షలు ఎలా ఉనా్నయో చరిచుంచండి.
యేస ఈ సంఘటనలో పర్క్షలకు శిషుయాలు విశావాసం మరియు విధేయత 
ఇవవాడం జరిగనది.

బైబిలు వాకయాము: మతతియి: 14: 22–33
ముఖయా వచనము: మతతియి 14: 33
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస దేవుని కుమారుడని శిషుయాలు తెలుసకునా్నరు, మరియు 

ఆయన మన భయాలను శాంత్ంపజేయగలడు.
2. జీవితాని్న తుఫానులోలో అధగమించడానికి యేస మనలి్న 

నముమాతునా్నడు.

మా జీవితాలు ఒక ప్రయాణంలో లాగా ఉనా్నయని వివరించండి, ఇది మా 
ప్టిటినప్్పడు మొదలై మనం చనిపోయేటప్్పడు వెళ్్ంది. జీవితం త్లికగా 
ఉన్నప్్పడు మరియు ప్రశాంతత సమయంలో జీవితం పందినప్్పడు 
ప్రశాంతత సమయాలు ఉనా్నయి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు పడవలో యేస ప్రజలతో మాటాలోడాడు.
2. అతను పూర్యినప్్పడు అతను మళ్్ళ చేపలు పటుటిటకు వెళ్ళమని వ్రిని 

కోరాడు. (వ్రు ఇప్పటికే రాత్పూట ఎండిపోయారు, అలసిపోయినటులో 
మరియు ఆకలితో ఉనా్నము మరియు ఏమీ దొరికింది)

3. యేస ఆజా్ఞపించినటులో పేతురు చేస్డు, అవి చాలా పెదది చేపలను 
పటుటికునా్నయి.

4. యేస ఎంత గొప్పవ్డని పేతురు గ్రహంచాడు, ఆయన ఎంత 
అమూలయామైనవ్డు! (వచనము 8)

5. శిషుయాలు అని్నంటినీ వదిలి, యేసను అనుసరించారు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని నేర్చికోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహoచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు తన మొదటి శష్యాలను ప్లుచుట (ప్)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస ఒక గొప్ప అదుభాతాని్న చేస్డు, తరువ్త ఆయన శిషుయాలను 

గలిలయ సముద్ం దగ్గర పంపాడు.
2. ప్ర్థన చేయుటకు ఆయన ఒక కొండమీద వెళ్్ళడు.
3. శిషుయాలు తుఫానులో ఉనా్నరు.
4. సముద్ం మీద నడుస్్, వ్ళ్ళకు వ్రి దగ్గరకు వచాచుడని యేసకు 

తెలుస.
5. పేతురు సముద్ం మీద నడిచేటటులో తనతో వెళ్ళమని అడుగుతాడు.
6. అతను మునిగపోయాడు, యేసను పిలుస్్డు మరియు యేస అతనిని 

రక్షిస్్డు.
7. యేస మీద విశావాసం కలిగవున్న ప్ముఖయాతను వివరించండి.
8. మనం యేసపై నమమాకముం చినప్్పడు ఆయన జీవితప్ తుఫానులోలో 

మనకు ఎలా సహాయం చేయగలడో వివరించండి.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని విద్యార్్లను 
నేర్చికోవడానికి ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి 
చూపుము: FBI- యేసు నీటి మీద నడ్చుట (I)

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. 5 వ వచనంలో సిమోన్ పేతురు యొక్క జవ్బు ఏమిటి?
2. పాపప్ ఒప్్పకోవడం గురించి పేతురు నుండి మనమేమి నేరుచుకోవచుచు?
3. ఇది పశాచుతా్పాని్న అర్థం ఏమి చరిచుంచండి.
4. యేస విషయంలో మనమెందుకు ‘అందరిని విడిచిపెటటివచుచు’?

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. 27వ వచనప్ మాటలు మనలి్న ఎలా ప్రోత్సహస్్యి?
2. ఈ భాగంలో పేతురు మాదిరి నుండి మనమేమి నేరుచుకోవచుచు?
3. మన జీవితాలోలో తుఫానులు ఎదురో్కవడం ద్వారా ఎలాంటి పాఠాలు 

నేరుచుకోవచుచు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు వ్రంలో యేసను అనుసరించడానికి మూడు విధాలుగా పేరు 

పెటాటిలి.
2. దేవుని క్షమాపణ గురించి అతడు / ఆమెకు బాగా తెలుసని సమయాని్న 

గురించి మీకు చెప్పడానికి మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్వుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు జీవితంలో ఎదుర్్కంటున్న ఒక పెదది ‘తుఫాను’ను గూరిచు ఒక 

సమూహంగా చరిచుంచండి మరియు మనలో ఆయన నముమాతున్నప్్పడు 
యేస ఆ పరిసి్థత్లో ఎలా సహాయపడతాడో ఆలోచించండి.

2. యెషయా 43: 2 చదవండి. యేసను అనుసరిస్న్నవ్రి విషయం 
గురించి ఆలోచించండి, నేడు ఈ బైబిలు పఠనంతో ఈ వచనం ఎలా 
ముడిపడింది?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A3 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – యేసు పేతుర్ను రంoచెను

A3 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – అతని ఒపుపికోలు

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 14: 22–33
ముఖయా వచనము: మతతియి 14: 33
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస దేవుని కుమారుడు.
2. యేసను నముమాతూ, జీవితప్ తుఫానులు, మన భయాలు 

అధగమించడానికి మనకు సహాయం చేస్ంది.

జీవితం యొక్క ప్రయాణ గురించి మాటాలోడండి. మేము జనిమాంచినప్్పడు 
ప్రంభమయేయా ఒక సముద్యానం లాంటిది మరియు మనం 
చనిపోయేటప్్పడు ప్రయాణం ముగసే వరకు కొనస్గుతుందని వివరించండి

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 16: 23–28
ముఖయా వచనము: రోమీయులు 10: 9
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస “క్రీస్” లేద్ “మెస్్సయ.”
2. పేతురు సంఘము యొక్క ప్నాదిగా ఉండును ప్రభువు పేతురునకు 

సమాధానం ఇచెచును.

ప్రత్ఒక్కరికి ఎదుర్్కంటున్న అత్ పెదది ప్రశ్నలలో ఒకటి యేస నిజం. తన 
కాలములో ఉన్న ప్రజలు యేస ఎవరో వివరించడానికి వివిధ ప్రశ్నలకు 
సమాధానం ఇచాచురు, ఆ తరావాత యేస ఆయనను అనుకునేవ్రికి 
శిషుయాలను అడుగుతాడు.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస ఒక గొప్ప అదుభాతాని్న చేస్డు, తరువ్త ఆయన శిషుయాలను 

గలిలయ సముద్ం దగ్గర పంపాడు.
2. ప్ర్థన చేయుటకు ఆయన ఒక కొండమీద వెళ్్ళడు.
3. శిషుయాలు తుఫానులో ఉనా్నరు.
4. సముద్ం మీద నడుస్్, వ్రి దగ్గరకు వచాచుడని యేసకు తెలుస.
5. పేతురు సముద్ం మీద నడిచేటటులో తనతో రమమాని అడుగుతాడు.
6. అతను మునిగ, యేసను పిలుస్్డు, యేస అతనిని రక్షిస్్డు.
7. యేస మీద విశావాసం కలిగవున్న ప్ముఖయాతను వివరించండి.
8. మనం యేసపై నమమాకముం చినప్్పడు ఆయన జీవితప్ తుఫానులోలో 

మనకు ఎలా సహాయం చేయగలడో వివరించండి.
9. కషటిసమయాలోలో యేసను నమిమా ప్ముఖయాత గురించి ఆలోచించoడి

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పూర్తి పాఠం.
చూపుము: FBI- యేసు నీటి మీద నడ్చుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస తాను చూచిన అతయాంత ఉత్ర ప్ంతంలో ఉనా్నడు. 

(అధయాయనంలో మాయాప్ చూడండి)
2. ”నేను ఎవరిని అని జనులు అనుకోనుచునా్నరు?” అని అడిగాడు. - 

నాలుగు సమాధానాలను గమనించండి.
3. ”నీవ నేనేవరిని అనుకుoటునా్నవు?” అని అడిగాడు. పేతురు యొక్క 

తక్షణ సమాధానము చూడండి.
4. ఆయన, విశవాసించేవ్రు, ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుని కుమారుడని, 

సంఘము ఏర్పరుస్డని ఆయన వివరించాడు. ఇది ఒక భవనం కాదు 
కాని విశావాసల సమూహం.

5. తాను చనిపోతానని, మళ్్ళ లేపబడతాడని యేస వివరిస్్డు.
6. ఇది ఎప్పటిక్ ఉండదని పేతురు చెప్ాడు. పేతురు ప్రభువు ప్రతుయాత్రాని్న 

పరిశీలించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - తగిన FBI లేదు

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. మన భయాలను ఎదురో్కవడానికి యేస ఎలా సహాయం చేయగలడు?
2. యువతకు ఎదురయేయా కొని్న స్ధారణ సమసయాలకు పేరు పెటటిండి.
3. ఈ ప్రకరణం ఎలా సహాయపడుతుంది?

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. మనం నిజంగా యేసక్రీస్కే ఉనా్నమని ఎలా నిశచుయత 

కలిగవుండవచుచు?
2. మేము సంఘములో ఎలా భాగమతాము?
3. సంఘములో భాగంగా ఉండటం మంచి విషయాలు ఏమిటి?

1. సమసయాలను రాయడం ద్వారా ఒక గోడ ప్రదర్శనను సృష్టించండి ‘ద్నిని 
తెలియ పరచండి’ గమనికలు మరియు అప్్పడు వ్టిని సిలువకు 
మేకులు కొటుటిట.

2. ఒక ఇంద్ధనస్స బొమమాను గీయండి మరియు అది బైబిలు యొక్క 
వ్గాదినాలలో ఒకటి  ద్ని మీద రాయండి.

1. మీ సంఘము కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపే్ప వయాకి్గత ప్ర్థనలను 
రాయండి.

2. యేస సవ్ర్ను గూరిచు మీరు ఎవరితో  పంచుకోవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A3 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – యేసు ఎవర్?

A3 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – పరవీతంపై

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 16: 13–23
ముఖయా వచనము: రోమీయులు 10: 9
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుని కుమారుడైన యేస గురించి మనం స్క్షయామివ్వాలి.
2. యేస సంఘమునకి అధపత్.

ప్రముఖ వయాకి్తావాల గురించి మాటాలోడండి మరియు వ్రు ఎందుకు ప్రసిదిధ్ 
చెందినవ్రుగా భావిస్్రు. యేస ప్రసిదుధ్డయాయాడు కానీ చాలామంది ప్రజలు 
ఆయన నిజంగా ఎవరో తెలియదు.

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 17: 1–13
ముఖయా వచనము: 2 పేతుర్ 1: 16–18
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస దేవుని కుమారుడిగా ప్రత్యాకమైనది.
2. మోషే లేద్ ఎలిషా కంటే యేస ఎకు్కవ.

ద్యారు్థలు మరచిపోలేని గురు్ంచుకోదగన అనుభవ్ల గురించి మాటాలోడండి. 
యేస శిషుయాడు పరవాతముపై తన నిజమైన మహమను చూసిన ఈ 
అనుభవ్ని్న మూడు శిషుయాలు మరచిపోరని వివరించండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస, “నేను ఎవరు అని?” అని అడిగాడు. - నాలుగు సమాధానాలను 

గమనించండి.
2. అతడు ఇలా అడుగుతాడు, “నీవు అంటునా్నవ్?” - పేతురు యొక్క తక్షణ 

సమాధానం చూడండి. పేతురు యొక్క ఒప్్పకోలు యొక్క ప్ముఖయాతను 
వివరించండి మరియు విశావాసలకు అది అర్థం.

3. ఆయన, విశవాసించేవ్రు, ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుని కుమారుడని, 
సంఘముని ఏర్పరుస్ందని ఆయన వివరించాడు. ఇది ఒక భవనం కాని 
నమిమాన వయాకు్ల సమూహం కాదు!

4. తాను చనిపోతానని, మళ్్ళ లేపబడతాడని యేస వివరిస్్డు.
5. ఇది ఎప్పటిక్ ఉండదని పేతురు చెపా్డు. పేతురు ప్రభువు ప్రతుయాత్రాని్న 

పరిశీలించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- సరైన FBI లేదు

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొండమీద ఉండటానికి యేస మూడు శిషుయాలను ఎను్నకునా్నడు.
2. అతడు మోషే, ఏలీయాతో అతని మహమను మహమను కనబరచాడు.
3. పేతురు వ్రికి మూడు ఆశ్రయాలను నిరిమాంచాలని మరియు నిరిమాంచాలని 

అనుకునా్నడు. దేవుడు పరలోకంనుండి మాటాలోడతాడు, యేస ఎవరికైనా 
గొప్పవ్డని గుర్ుచేస్్డు.

4. శిషుయాలు భయపడాడారు కానీ యేస వ్టిని ఓద్రు్ప మరియు కలిగ ఏమి 
వివరిస్ంది వ్రికి సంభవించింది.

5. యేస యొక్క ప్రత్యాకత మరియు ఆయన అదుభాతమైన వయాక్ిని 
వివరించండి.

6. మన జీవితాలోలో ఆయన మొదటి స్్థనమివ్వాలనే ప్ముఖయాతను గురించి 
ఆలోచించండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు రూపాంతరము చెందుట (I)

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. పేతురు మాటలు (22వ వచనం) ఎoదుకు తప్్పగా ఉనా్నయి?
2. దేవుని పరిచరయా చేయుటకు మన సంఘము మనకు ఎలా సహాయం 

చేయగలదు?
3. మనం నిజంగా స్క్షులుగా ఉoడడానికి, యేసను గూరిచు ఇతరులకు ఎలా 

చెప్పవచుచు?

విద్యార్్లకు ప్రశ్నలు:
1. యేస రూపాంతరం గురించి పేతురు చూసినటులో ఎందుకు 

ప్ముఖయామైనది?
2. ఈ అనుభవం నుండి శిషుయాలు ఏమి నేరుచుకునా్నరు?
3. మన జీవితాలోలో యేస మొదటి స్్థనాని్న ఎలా ఇవవావచుచు?

1. ఒక సంఘము కుటుంబం లోపల ఒక సంఘము మరియు రచన 
ప్రయోజనాలు యొక్క ఆకారం గీయడం ద్వారా ఒక గోడ ప్రదర్శన 
సృష్టించండి.

2. ఒక వయాకి్కి మీరు స్క్షయామివ్వాలని కోరుకుంటారు, ఆ తరావాత వ్రిని  
గూరిచు క్రమంగా ప్ర్థనకు నడిపించండి.

1. యేసను మొదటిగా పెటటిడం నుండి మనలి్న మనకు దూరం  
చేస్న్న విషయాల జాబితాను తయారుచేయండి.

2. 5వ వచనం “ఆయన మాటలు వినుడి.” దేవుడు మీకు చెబుతున్నది 
వినడానికి ఈ వ్రం సమయం తీసకోండి.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A4– 3వ సా్యి
1వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – మాదర్కరమైన ఒక ప్రేమ

A4 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – నయంను గూర్చి పాఠాలు

బైబిలు వాకయాము: యోహాను 13: 1–17
ముఖయా వచనము: యోహాను 13: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస నిజమైన సేవకుడు.
2. మనము కూడా ఇతరులకు సేవ చేయాలి.

యేస నివసించిన దేశం వేడి మరియు పడిగా ఉంది. (విద్యారు్థలు నివసించే 
దేశంతో పోలుచుకోండి) ప్రజలు మురికి రోడులో నడవడానికి ఉపయోగంచబడాడారు 
మరియు వ్రు ఇంటికి వచిచునప్్పడు యజమాని భోజనానికి ముందు 
అత్థులు అడుగులు కడుగుతారు అని నిరాధ్రించుకోవ్లి. (ఇంట్లో 
ప్రవేశించేటప్్పడు విద్యారి్థ దేశంలో స్ంస్కతృత్క సమసయాల గురించి బహుశా 
ఆలోచించాలి)

బైబిలు వాకయాము: యోహాను 13: 1–17
ముఖయా వచనము: యోహాను 13: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస విధేయుడిగా విధేయుడయాయాడు దేవుని చిత్ము.
2. క్రైస్వ సేవలో వినయం ముఖయామైనది.

ప్రభువైన యేస తరచూ తన ఉపమానాల ద్వారా క్రైస్వ జీవితము 
గురించి ముఖయామైన సతాయాలను వివరించాడు. ఈ సందరభాంలో 
అతను “క్రియాశీలకమైన ఉపమానం” అని పిలవబడే వంటి బోధనను 
ఎంచుకునా్నడు.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి 
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస శిలువ వేయబడే రోజు ముందు, ఆయన తన శిషుయాలతో తన చివరి 

భోజనం చేస్డు.
2. స్ధారణ అలవ్టును అనుసరించకుండా మరియు వ్రి పాద్లను 

కడగడానికి ఎవరూ బాధపడలేదు. యేస అలా చేయటానికి సిదధ్పడతాడు. 
(వచనములు 4 - 5)

3. పేతురు యేస తన పాద్లను కడగంచకూడదని చెపా్పడు.
4. అతను చెపా్పడు వివరిస్్ యేస, లేకపోత్ పేతురు అతనితో తో భాగంగా 

లేదు. (వచనము 8)
5. మనము పాపముతో మురికివ్డని చూపించడానికి యేస వ్రి పాద్లను 

కడిగ వ్డతాము మరియు మన పాపము నుండి కడగబడాలి లేద్ 
పరిశుదధ్పరచబడాలి, మరియు ఆయన మాత్రమే చేయగలడు ఆయన 
సిలువపై మాకు మరణంచాడు.

6. ఇతరుల కోసం పనికిమాలిన పనులు చేయడానికి మనం సిదధ్ంగా 
ఉంటామని కూడా యేస చూపిస్నా్నడు.

7. మర్కరి అడుగుల కడగడం యొక్క ప్ముఖయాతను వివరించండి.

ముఖయా వచనమువివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు శష్యాలు అడ్గుల కడ్గుతుంద (ప్)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస తన శిషుయాలతో పస్్క పండుగను జరుప్కునా్నడు మరియు 

ఇశ్యేలు ప్రజలు ఈజప్టి నుండి వచిచునప్్పడు జరిగనదంతా జా్ఞపకం 
చేసకొనా్నరు.

2. ఈ భోజన సమయంలో ఆయన రండు ముఖయామైన పాఠాలు చేస్డు.
3. మొదట అతను సేవకుని ప్రదేశం తీసకునా్నడు మరియు వ్రి పాద్లను 

కడుగుకొని, అతడు చాలా తకు్కవ పనులను చేయటానికి మరియు 
వ్టిని ఉద్హరణగా తయారుచేసినటులో చూపించాడు. (ముఖయా 
వచనముచూడండి)

4. మనమందరం మన పాపము నుండి పరిశుదధ్పరచబడాలని ఆయన 
వ్రికి చూపిస్నా్నడు (స్్ననమును కలిగ ఉన్న వ్నిని వ్డుతాడు, 
(వచనము 10) కానీ ప్రత్రోజూ మనము పాపము చేస్మని క్రైస్వులుగా 
మారినప్్పడు రోజువ్ర్ పాద్లు కడుకో్కవ్లి. అతని క్షమాపణ అవసరం.

5. విద్యారు్థలకు ఈ విషయాని్న అర్థం చేసకునేందుకు సహాయం చేయడానికి 
యెహోవ్ పేతురుతో ఏమి చెపా్పడో చూడండి.

6. రండవది ఆయన ర్ట్టి ద్రాక్షారసమును తీసికొని, ర్ట్టి తన శర్రమును 
గూరిచు మాటలాడస్గెను శిలువ వేయబడి, ద్రాక్షారసం, అతని రక్ం శిలువ 
పై కురిపించింది. (లూకా 22: 19 & 2o చూడండి)

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు శష్యాలు అడ్గుల కడ్గుతుంద (ప్)

1. తరావాత్ వ్రంలో క్రైస్వులు ఒకరినొకరు సేవించగల ప్కిటికల్ మారా్గని్న 
సంఘముంచండి.

2. మరుసటి సంవత్సరంలో మీరు సంఘముకి వెలుపల ఉన్న బృంద్నికి సేవ 
చేయగల ఒక ఆచరణాతమాక మారా్గని్న గురించి ఆలోచించండి.

1. మనము నేడు నమ్రతను పాటిస్్ం.
2. మన జీవితాలోలో దేవునికి మొదటి స్్థనమివవాగల ఒక ఆచరణాతమాక 

మార్గంగురించి ఆలోచించండి.
3. వినయపూరవాక సేవకు బాగా తెలిసిన ఒక క్రైస్వుని జీవితాని్న 

పరిశోధంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. యేస భూమీమాద ఉన్నప్్పడు ఇతరులకు ఎలా సేవచేశాడు?
2. మనము కూడా క్రైస్వులు అయినప్్పడే పాపము చేసినాడు మరియు ప్రత్ 

దినమున ఆయన పరిశుదధ్త మరియు అతని క్షమాపణ కోసము వెతకాలి 
అని యేస బోధంచాడు.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ఈ సంఘటన నుండి పేతురు ఎలాంటి పాఠాలు నేరుచుకునా్నడు?
2. మన పాపము నుండి పరిశుదధ్పరచబడడము అంటే ఏమిటి మరియు 

మన జీవితాలోలో యెహోవ్కు దగ్గరగా ఉండటానికి మరియు ఆయన 
చితా్ని్న అనుసరిస్్ ప్రత్ రోజు ఏమి చేయాలి?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A4 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – - అతను తన ప్రభువును నిరాకర్ంచాడ్

A4 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – విధేయతలో పాఠాలు

బైబిలు వాకయాము: లూకా 22: 31–34, 54–62
ముఖయా వచనము: లూకా 22: 31–32
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మనము యేసకు చెందినవ్డని చెప్పడం కషటిం.
2. మేము ఎలలోప్్పడూ నిజం చెప్పడానికి ప్రయత్్నంచాలి. బైబిలు కథను 

తెలియజేయoడి

విద్యారు్థలు అబద్ధ్లు చెప్పడానికి లేద్ పూరి్గా సతాయాని్న చెప్పకుoడా 
ఉoడడంలో పరిసి్థతుల గురించి ఆలోచించండి. సతాయాని్న చెప్పడానికి కొని్నస్రులో 
మనం ఎందుకు భయపడుతునా్నమో పరిశీలించండి. పేతురు అలాంటి 
పరిసి్థత్లో తనను తాను స్వాకరించాడని వివరించండి.

బైబిలు వాకయాము: లూకా 22: 31–34, 39–62
ముఖయా వచనము: లూకా 22: 31–32
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మనము ఆతమావిశావాసంను నివ్రించాలి, మరియు యేసపై నమమాకం 

ఉండాలి.
2. పేతురులాగే మన పాపము కొరకు మనము నిజంగా క్షమించాలి.

పేతురు యేసను ఎన్నడూ విడిచిపెటటికునా్నడని చెప్్పకునా్నడు, జైలుకు 
వెళిలోనా లేద్ ఆయన కొరకు మరణస్్డు. (లూకా 22: 33) గరవాం వచేచు 
ముందు గరవాం వస్ంది. (సామెతలు 16: 18) పేతురుతో ఆయన 
ఘోరమైన ఘోర పరాజయానికి ముందుకు వచాచుడు.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు భందించబడిన తరువ్త ప్రధాన యాజకుడు ఇంటికి వెళ్్ళట.
2. అతను ఇంటిలోని ప్ంగణంలో కొంతమంది వయాకు్లతో కలిపాడు.
3. వ్ళ్ళలో కొందరు, అతను ఒక సే్నహతుడు మరియు యేస యొక్క 

అనుచరుడు కాద్ అని అడిగారు మరియు అతను మూడుస్రులో 
యేసను తెలుసకొని, వ్రికి అబదదిం చెపా్పడు.

4. యేస పేతురును చూచి, ఆతమావిషయమిచాచుడు. అప్్పడు ఆయన ఏమి 
చేస్డో పేతురు గ్రహంచాడు. అతను వెలుపల వెళిలో తీవ్ంగా కనీ్నరు 
వేశాడు. అతను తనకు అవసరమైనప్్పడు యేసను వదిలిపెటాటిడు, 
మరియు ధైరయాంగా కాకుండా పిరికివ్డుగా ఉనా్నడు.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పేతుర్ యేసు ఖండించార్ (P & I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు అయోమయం చెంద్రు. తన త్రస్్కరం గురించి యేస ఏమి 

చెపా్పడో ఆయనకు తెలుస. (22: 34) యేసను బలపరచుడానికి ఆయన 
బలంగా ఉనా్నడని అతను అనుకునా్నడు.

2. వచిచునప్్పడు అతను నిజం చెప్పడానికి చాలా భయపడాడాడు. వ్స్వ్నికి, 
యేస తాను చెపి్పనటులోగా యేస మూడు స్రులో నిరాకరించాడు.

3. యేసను ఎందుకు తెలియజేయకుండా ఉండాలో ఆయన ఎలా 
భావించాడో ఆలోచించండి.

4. పేతురు యొక్క ట్ంపేటిషన్ సవాభావం చరిచుంచండి.
5. మనము ఎక్కడికి వెళ్్నా్నమో అనే ద్ని గురించి కూడా చరిచుంచండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పేతుర్ యేసు ఖండించార్ (P & I)

1. జాబితాకు కారణాలు యేసను కషటింగా ఎందుకు గురి్ంచాము మరియు 
వ్టిపై బైబిలు వ్గాదినం రాయడం ఎందుకు?

2. పేతురు యేసను వదిలివేస్డు; ఆయన ఎప్్పడైనా క్షమించబడగలరా?
3. ద్వీదు తన పాపాని్న బతె్షబతో (2 సమూయేలు: 11) 51 వ క్ర్నలో ఎలా 

ప్నరుద్ఘాటిస్నా్నడో తెలుసకోండి.

1. మనం మంచి సే్నహతుల కోసం చూడవలసిన లక్షణాల జాబితాను 
తయారుచేయండి.

2. మీరు ఈ వ్రంలో యేసపటలో విశవాసనీయంగా ఉండడానికి ఒక  
మారా్గని్న చెప్పండి.

3. ఏమి జరిగేద్ పేతురును హెచచురించినప్్పడు యేస ఉదేదిశం గురించి 
ఆలోచించండి. (లూకా 22: 32)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. క్రైస్వులు యేసను చెప్్పకుం టున్నటులో కొని్నస్రులో 
2. ఎందుకు కషటిం?
3. సతయాం చెప్పకుండా మనకు ఏది నిరోధస్ంది?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మన పాపం పటలో మనం నిజంగా క్షమిస్్మని ఎలా చూపిం చవచుచు?
2. మేము క్రమంగా ఎందుకు కలసివున్న సే్నహతులను మనం ఎలా 

నిరణియిస్్ము?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A4 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – ప్రభువైన యేసు మరణంచుట

A4 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – శోకం మర్యు ఆనందంలో పాఠాలు

బైబిలు వాకయాము: మార్కు 15: 22-–40
ముఖయా వచనము: గలతీయులకు 2: 20
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస పాపములేనివ్డు, పరిపూరుణిడు.
2. మనకోసమైన శిలువపై యేస మరణం కోసం మనo కృతజు్ఞలై ఉండాలి.

ఎవరైనా పేతురు పీప్లు్న కలిగ ఉన్నటలోయిత్ వ్రు ఏమి చేస్్రో చరిచుంచండి? 
పేతురు చేయాలని ప్రయత్్నంచివుండడం గురించి ఆలోచించడం గురించి 
ఆలోచించండి.

బైబిలు వాకయాము: లూకా 24: 1–12 & 33–49
ముఖయా వచనము: లూకా 24: 46–47
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస మన పాపానికి శిక్ష విధంచాము, కనుక మనం రక్షింపబడతాము.
2. యేస మనకు క్షమాపణ మరియు శాశవాత జీవితాని్న అందిస్్డు.

యేస సిలువపై ఉన్నప్్పడు పేతురు ఏమి చేస్నా్నడన్నది మనకు 
తెలియదు, కానీ ఈసటిర్ ఆదివ్రం ఉదయం ఆయన సమాధకి వెళ్్ళడని 
మాకు తెలుస, ఆ రోజున అతను నిజానికి యేసతో కలిస్డని బైబిలు 
చెబుతోంది. (34 వ వచనము చూడండి)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస సిలువ వేయబడటానికి యేస వెలుపల ఎలా తీసకునా్నడో 

వివరించండి.
2. ఆయన ఎలా వయావహరిస్నా్నడో వివరించండి మరియు అతని చుటూటి 

ఉన్నవ్రు అతనిని అవమానించారు మరియు ఎగతాళి చేశారు.
3. చీకటికి మూడు గంటలు అదుభాతంగా ఉందని వివరించండి మరియు 

మన పాపం కోసం శిక్షించబడుతున్న దేవుడు తన కుమారుని చూడలేడని 
అర్థం చేసకోవడానికి మనకు సహాయపడుతుంది.

4. ఆ సమయంలో యేస మనకిచిచున పాపాని్న శిక్షించాడు.
5. యేస చనిపోయినప్్పడు ఏమి జరిగంద్ వివరించండి. (38–39 

వచనాలు)
6. సిలువ ద్వారా నిలుచున్న సెంచర్ యొక్క ప్రత్స్పందన వివరించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు సిలువ వేయబడి చనిపోవుట (P & I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఈసటిర్ ఉదయం ఆ స్త్ సమాధ దగ్గరకు వెళి్ళనటులో వివరించండి.
2. వ్రు కనుగొన్న వ్టిని మరియు వ్రు ఇచిచున సందేశం వివరించండి.
3. పేతురు వ్ర్లను విన్నప్్పడు, ఆయన ఏమి చేస్డో వివరించండి.  

(12 వ వచనం)
4. యేస సజీవంగా ఉనా్నడని నముమాతునా్నరని కొందరు ఎందుకు 

గుర్ించారో చరిచుంచండి.
5. ప్రభువైన యేసవ్రికి కనిపించినప్్పడు ఏమి జరిగంద్ వివరించండి.
6. పేతురు, అతని సే్నహతులు తమ లేచిన ప్రభువును చూసినప్్పడు 

ఆనందిస్్రు.
7. యేస తన బాధలను ఎలా వివరించాడు? (45–47 వచనాలు)

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు మరణము నుండి సజీవుడైయేను (I & P)

1. సిలువపై యేస మరణం, క్లక వచనం యొక్క ప్ముఖయాత, యేస 
వయాకు్ల కోసం మరణంచాడన్న ప్ముఖయాతను గురించి ఆలోచించండి.

2. సిలువపై యేస మరణం యొక్క ప్రయోజనాలను చరిచుంచండి. 
యేస బలి జా్ఞపకార్థంగా మీరు సిలువను ప్రదరి్శంచగల స్థలం గురించి 
ఆలోచించండి.

1. మన పాపాలకు మనం క్షమించమని చూపగల మారా్గలు చరిచుంచండి.
2. మరణం మీద యేస విజయం మరియు అతని ప్నరుజీజీవం 

జరుప్కునేందుకు ఒక పాట యొక్క పద్లు చేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. యేస శిలువపై చనిపోయినటులో మీరు ఎందుకు అనుకుంటునా్నరు?
2. సిలువపై యేస మరణంచినందుకు మనం కృతజు్ఞలమని ఎలా 

చూపించవచుచు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. యేస జీవిస్నా్నడని మనమెలా నమమాకంగా ఉండవచుచు?
2. నితయాజీవ్ని్న పందడమంటే ఏమిటి?
3. మనం నిజంగా క్షమించబడియునా్నమని మనక్లా తెలుస?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A4 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – “నీవు నను్న ప్రేమిసుతినా్నవా?”

A4 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – ప్రేమలో పాఠాలు

బైబిలు వాకయాము: యోహాను 21: 1–17
ముఖయా వచనము: యోహాను 21: 17
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పేతురులాగే మనం యేసను విఫలమైనప్్పడు కూడా క్షమాపణ 

చేయవచుచు.
2. మనం ఇతరులకు బోధంచాలని, గొఱ్ఱెలకాపరి తన గొర్రెలపటలో శ్రదధ్ 

చూపిస్్నని యేస కోరుతునా్నడు.

పేతురు యేస మరణంచిన తరావాత త్రిగ తన జీవితాని్న త్రిగ 
ప్రంభించేందుకు ప్రయత్్నస్నా్నడు. అతను త్రిగ తన ఇంటికి మరియు 
తన మాజీ ఉద్యాగానికి చేరుకుంటాడు మరియు గలిలయ సముద్ంపై ఫిష్ంగ్ 
వెళ్్డు.

బైబిలు వాకయాము: యోహాను 21: 1–20
ముఖయా వచనము: యోహాను 21: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మనకు తాజాగా ఇవవాడానికి యేస సిదధ్పడాడాడు.
2. మా వైఫలాయాలయైనప్పటిక్ యేస మనలి్న ఏ మాత్రం తకు్కవగా 

ప్రేమిస్్డు.

ప్రభువైన యేసఅతను మరణం నుండి లేపిన తరావాత అనేక సందరాభాలలో 
తన శిషుయాలు కనిపించడం ద్వారా, సజీవంగా నిరూపించాడు.  
(1 కొర్ంథీయులకు 15: 3–8)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. శిషుయాలు రాత్రంతా ఊoడిపోయారు. వ్రు తీరానికి, అలసటతో, ఆకలితో 

మరియు నిరాశకు త్రిగ వస్నా్నరు.
2. ప్రభువైన యేసతీరం నుండి పిలుస్్డు కానీ వ్రు ఆయనను 

గురి్ంచలేదు. అతను ఏ చేపలు కలిగ ఉంటే వ్టిని అడిగాడు.
3. ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై, పడవ పక్కపక్కన నిలువుగా ఉంచి తరువ్త 

ఒక పెదది చేప పటుటికోవ్లి.
4. యోహాను యేసను, పేతురు అతనిని కలవటానికి బహుశా ఈదుతాడు.
5. యేస వ్రిని అలా్పహారం కొరకు ఆహావానిస్్డు మరియు అతను తనను 

ప్రేమిస్నా్నడో లేద్ పేతురును అడుగుతాడు.
6. పేతురు తాను చేస్న్నటులో ప్రతుయాత్రాలు చెపా్డు, యేస తన 

అనుచరులను చూసే ఒక కొత్ ఉద్యాగాని్న ఇస్్డు. (గొర్రెలు)
7. యేస అదే ప్రశ్నలను మూడుస్రులో ఎందుకు అడుగుతునా్నడో 

చరిచుంచండి.
8. అలాంటి ఒక ముఖయామైన ఉద్యాగాని్న ఇచిచునటులోగా, పేతురు ప్రభువు ఎంత 

క్షమించాడని ఆలోచించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు గలలయలో శష్యాలకు కనపడి మర్యు యేసు 
పేతుర్ను ప్రశ్నంచుట (ప్)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. గలిలయ సముద్ంలో చేపలు పటిటిన ఏడుగురు శిషుయాలకు ప్నరుతా్థన 

దర్శనం కావడం ఒకటి.
2. అతను వ్టిని పెదది చేపను పటుటిట గూరిచు నిరూపించాడు.
3. శిషుయాలు తీరం మీద ప్రభువు అలా్పహారం భాగస్వామయాం.
4. ప్రభువైన యేస పేతురు నిజ జీవితంలో చివరి గంటలలో తనని తాను 

వదిలి వేసిన అనేక స్రులో నిజంగా పశాచుత్ాపపడాడాడని నిశచుయంగా 
కోరుకునా్నడు.

5. మూడు స్రులో పేతురు ఇతరుల ముందు యెహోవ్పటలో తన ప్రేమను 
వయాక్పరుస్్డు.

6. ఇప్్పడు పేతురు నూతన సంఘములో ప్రభువు యొక్క అనుచరులు  
శ్రదధ్ తీసకునే గొర్రెల కాపరిగా ఉంటాడు. అతను ప్రభువుకు సేవ 
చేయుటకు రండవ అవకాశం ఇవవాడం జరిగంది.

7. దేవుడు మనలి్న ప్రేమిస్నా్నడని, మన వైఫలయాములను బటిటి, ఆయనను 
ప్రేమించాలని ఆయన కోరుతునా్నడని చరిచుంచండి.

8. మేము తరచుగా ఆయనను విఫలమయేయాటప్్పడు దేవుడు ఎన్నడూ 
విఫలమయేయా విద్యారు్థలను గుర్ుచేసకోండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు గలలయలో శష్యాలకు కనపడి మర్యు యేసు 
పేతుర్ను ప్రశ్నంచుట (ప్)

1. మీరు ఈ వ్రoలో యేస చెపే్ప సమయం గడుస్ందని 
ఆచరణాతమాకమైన ర్త్లో సంఘముంచండి.

2. యేస వినడానికి మరియు అతని చితా్ని్న ఎలా చేయాలో నేరుచుకున్న 
ప్రముఖ క్రైస్వుని గురించి తెలుసకోండి.

1. దేవుని ప్రేమ మరియు క్షమ మాకు ప్రోత్సహంచండి ఎలా చరిచుంచండి.
2. యేస ప్రంభించిన ప్రఖాయాత క్రైస్వుని జీవితాని్న పరిశోధంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ఆయన మనకోసం చేసినదంతా యెహోవ్పటలో మనకున్న ప్రేమను 

వయాక్పరచటం ఎంత ప్ముఖయామో పరిశీలిద్దిం.
2. మేము నిజమైన పశాచుతా్పం కలిగవుండి మనము ప్రభువు మనకు ఒకటి 

కంటే ఎకు్కవ అవకాశం ఇవవాబడెను.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవునిపటలో మనకున్న ప్రేమను మనమెలా అభినందించవచుచు?
2. మన చరయాలద్వారా మనం దేవుని ప్రేమను ఎలా నిరూపించుకోవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A5 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము –  పేతుర్ ప్రసంగించుట

A5– 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – పెంతుకోసుతి

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 2: 1–43
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 1: 8
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస అనుచరులకు బహుమత్గా పవిత్ర ఆతమా ఇవవాబడింది.
2. శిషుయాల సందేశం మనం పశాచుతా్పం మరియు దేవుని క్షమాపణ పంద్లి.

వ్రి జీవితాలోలో పెదది మారు్పలు ఉంటే విద్యారుధ్లు ఎలా భావిస్్రో 
ఆలోచించండి. కొత్ పాఠశాల, క్రొత్ ఇలులో, కుటుంబ పరిసి్థతులలో మారు్పలు. 
ప్రభువు యేస పరలోకానికి ఎకా్కడు అని ఇప్్పడు శిషుయాలు కోసం వచిచున పెదది 
మారు్పలు వివరించండి, మరియు వ్రు అతని పని కొనస్గంచటానికి కలిగ.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 2: 1–42
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 2: 38
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పెంత్కొస్ ఒక యూదు పండుగ, పాస్ ఓవర్ తరువ్త ఐదు రోజులు 

జరుప్కుంటారు.
2. పేతురు ప్రకటించిన తరువ్త, సంఘము ప్టిటింది.

ప్టిటినరోజులు, వ్రి్షకోత్సవ్లు మరియు మతపరమైన పండుగలు అని్న 
కుటుంబాలలో ముఖయామైనవి. రాబోయే నెలలోలో కొని్న ప్రత్యాక రోజుల గురించి 
ఆలోచించండి. యూదు దేశం పెంట్కోసటిను జరుప్కుంది, ఇది ఈజప్టి 
నుండి వచిచునప్్పడు పస్్క పదిహేను రోజుల తరువ్త జరిగంది మోషే 
స్నాయి పరవాతం దగ్గర ధరమాశాస్త్ని్న పందినప్్పడు.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. శిషుయాలు యేస వ్గాదినం చేసిన పవిత్రాతమా రాబోయే కోసం వేచి ఉనా్నరు. 

(అపొసతిలుల కారయాములు 1: 8)
2. పెంతెకోస్ దినాన పవిత్ర ఆతమా పద్యాలలో వివరించబడినటులో 2-3.
3. ప్రత్యాకమైన పండుగ కోసం యెరూషలేముకు వచిచున అనేక దేశాల ప్రజలు 

వ్టిని అరధ్ం చేసకోవటానికి శిషుయాలు ఇతర భాషలలో మాటాలోడటం 
ప్రంభించారు.

4. శిషుయాలు చాలా వైన్ కలిగ ఉందని కొందరు స్చించారు.
5. పేతురు చొరవ తీసకునా్నడు మరియు ఏమి జరిగంద్ గుంప్కు 

వివరిస్్డు. అతను జోయెల్ యొక్క జోసయాం నెరవేరిందని మరియు పవిత్ర 
ఆతమా వచిచుంది వ్రికి చెబుతుంది. (యోవేలు 2: 28–32)

6. యేస చనిపోవడానికి వ్రు బాధ్యాలమని ఆయన చెప్్పకునా్నడు కాని 
దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపించాడు.

7. ప్రజలు నిరాశకు గురయాయారు మరియు వ్రు ఏమి చేయగలరో అడిగారు.
8. పేతురు పశాచుతా్పపడి, బాపి్సమాము పందమని, ఆ రోజు ముగు్గరు నమిమా 

యేసను అనుచరులుగా అంగీకరించారు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 1.
చూపుము: FBI – పెంతుకోసుతి దనం (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. శిషుయాలు పెంతెకోస్ దినమున పరిశుద్ధ్తమాను ఒక అదుభాతమైన మార్గంలో 

పందినప్్పడు ప్రభువైన యేస వ్గాదినం నెరవేరింది.
2. పవిత్రాతమా వచిచునప్్పడు ఏమి జరిగంద్ వివరించండి.
3. పేతురు, యూదు జనాంగం యేస మరణంచే బాధయాత అని, కానీ  

దేవుడు అనా్నడు
4. ఆ రోజు నమేమావ్రు సంఘము యొక్క మొదటి సభుయాలు. ఇది ఆ రోజు 

ప్రంభమైంది మరియు ప్రస్త రోజు కొనస్గుతోంది.
5. నిజంగా విశవాసించిన ప్రజలకు ఏం జరిగంద్ చరిచుంచండి.  

(38–39 వచనాలను చూడండి)
6. వ్రి జీవితాలను మారాచులని వ్రు చూపించిన వ్టిని చూడండి.  

(42 వ వచనాలను చూడండి)

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి అధయాయనం 1.
చూపుము: FBI - పెంతుకోసుతి దనం (I)

1. పరిశుద్ధ్తమా మనకు స్క్షయామిచేచు శకి్ని ఎలా ఇస్ంది?
2. ప్రపంచమంతటా సవ్ర్ వ్యాపి్ యొక్క ప్ముఖయాతను చరిచుంచండి.
3. ఈ వ్రంలో విద్యారు్థలు స్క్షిగా స్గంచే గుంప్ మారా్గలోలో చరిచుంచండి.
4. ఏ ఫారం తపస్స లేద్ పశాచుతా్పం చాలా సంవత్సరాల క్రితం 

తీసకోవటానికి ఉపయోగంచాలో తెలుసకోండి.

1. పవిత్రాతమా పని యొక్క ప్ముఖయాతను చరిచుంచండి.
2. దగ్గరి ఫెలోష్పోలో ఒక సంఘముగా సమావేశం యొక్క ప్రయోజనాలను 

చరిచుంచండి.
3. వేగంగా వృదిధ్ చెందుతున్న ఒక సంఘము యొక్క పేరును కనుగొని ద్ని 

లక్షణాలను గురి్ంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. స్క్షిగా ఉండడం అంటే ఏమిటి?
2. ఇది పశాచుతా్ప పడుట అంటే ఏమిటి?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. పెoతుకొస్ నేడు సంఘముకి ఎందుకు ప్ముఖయామైనది?
2. సంఘముకి హాజరవడం మరియు సంఘము సహవ్సములో భాగంగా 

ఉండటం మధయా వయాతాయాస్ని్న చరిచుంచండి.



BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 A Series Lessons 1-6  - Telugu 01/20 22

పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A5 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – పేతుర్కు సవీస్త

A5 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – కుంటి వానికి సవీస్త

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 3: 1–16
ముఖయా వచనము: అపోసుతిలు. కారయా 3: 6
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అనారోగయాం నుండి మరియు వ్యాధని నయం చేయుటకు ప్రభువైన 

యేసనకు అధకారం ఉంది.
2. మన నమమాకాని్న ఆయన యందు కలిగ ఉంటే మన జీవితాలను 

మారుచుకోవచుచు.

పేతురు, ఇతర శిషుయాలు యేస సమరయుని గురించి, “తమ పరుగువ్రిని 
ప్రేమిం చవలసిన అవసరము” గురించి వ్రికి బోధంచిన ఉపమానాని్న ఎన్నటిక్ 
మరిచుపోరు. (లూకా 10: 25–37) వ్రు యేసను చూసినప్్పడు,  
పూరి్ చేసి ఉండేది.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 3: 1–26
ముఖయామైన వాడ్: అపొసతిలుల కారయాములు 4: 10
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. సరైన సమయంలో సరైన స్థలంలో దేవుడు మమమాలి్న ఉంచాడు.
2. శిషుయాలని కాదు, శిషుయాలని కాదు దేవుని శకి్.

ప్రభువైన యేసగొప్ప బోధనలు ఒకటి ఇతరులు శ్రదధ్. అతను నిరంతరం తన 
శిషుయాలకు ప్రత్ ఒక్కరిక్ తన ప్రేమను చూపించాడు, ముఖయాంగా పేదవ్డు. 
అతను వెళిలోనప్్పడు అతను చేసినద్ని కంటే గొప్ప పనులు చేస్్డని అతను 
చెపా్పడు. (యోహాను 14: 12)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు, యోహాను ప్రి్థంచటానికి దేవ్లయానికి వెళ్్రు.
2. నలభై సంవత్సరాలకు ముందు, అతను జనిమాంచినప్పటి నుండి, 

నడవలేకపోయే వయాకి్ని కలుస్్రు.
3. అతను డబుబా కోసం అడుగుతాడు, కానీ పేతురు అతను మంచి ఏద్ కలిగ 

చెపా్పరు; అతను నయం చేయవచుచు.
4. అతడు ఆ మనుషుయాని తన పాద్లకు సహాయం చేస్డు. అప్్పడు ఆ 

వయాకి్ మనుషులు వెళిలో, దేవుణణి స్త్స్్ ఆలయంలోకి వెళ్్ళడు. ప్రంభ 
సంఘములో ఇది మొదటి అదుభాతం.

5. జనసమూహము సమకూడినప్్పడు, మానవుడు తన శకి్ లేక పేతురు శకి్ 
ద్వారా సవాస్థత పందలేదని పేతురు వివరించాడు కాని ప్రజలను సిలువ 
వేసిన యేస నామమున. (16 వ వచనం చూడండి)

6. వచనము లో మనిష్ యొక్క విశావాసం ఉద్ఘాటన గమనించండి 16.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - ఒక కుంటి బిచచిగాడ్ సవీస్త నందుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పెoతెకొస్ తరావాత పేతురు, యోహాను ప్రి్థoచడానికి ఆలయానికి 

వెళ్లోరు.
2. వ్రు కుంటి వ్నిని చూసినప్్పడు, ప్రభువు ఏమి చేస్డో వ్రు 

తెలుసకునా్నరు.
3. విశావాసముందని, పేతురు నిలబడి సహాయం చేశాడు. వెంటనే అతను 

నయం మరియు నడవటం మరియు గెంతటం మరియు దేవుని 
ప్రశంసిస్్ ఆలయం వెళ్ళడం ద్వారా నిరూపించబడింది.

4. ఆయన వెంటనే సవాస్థత పంద్డు. యేస కలిగ ఉన్న అనేక దుభాతాలలానే 
ప్రదరి్శంచారు.

5. పవిత్ర ఆతమా రావడం ద్వారా ప్రభువైన యేస యొక్క శక్ి ఇప్్పడు తన 
అపోసటిల్్స లో స్పషటింగా ఉంది.

6. పేతురు యొక్క ఉపనాయాసం యొక్క ప్రధాన అంశాల గురించి యేస 
వివరిoచినప్్పడు, ఆయన ఇప్పటిక్ ఏమి చేయగలడో అని వివరిoచoడి!

7. దేవుడు తన శిషుయాలను నయం చేయగల శక్ితో ఎలా చేయాలో 
ఆలోచించగలడు.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - ఒక కుంటి బిచచిగాడ్ సవీస్త నందుట (I)

1. అదుభాతం మరియు సవాస్థత అని్న స్రులో కాదు అని ఆలోచించండి.
2. క్రైస్వులు ఇంట్లో స్క్షులుగా ఉండాలని ఎలా చరిచుంచండి (యెరూషలేము) 

భూమి యొక్క చివరలను ముందు.
3. అదుభాత వైదయాం అనుభవించిన ఒక ఆధ్నిక క్రైస్వ గురించి తెలుసకోండి.
4. మేము ఆయనను నమిమానప్్పడు మన జీవితాలోలో మారు్ప చేయగల మారు్ప 

గురించి చరిచుంచండి.

1. యేసతో సమయం గడిపిన సమయంమన రోజువ్ర్ పనులను ఎలా 
ప్రభావితం చేయగలద్, స్క్షయామిస్ందనీ సంఘముంచండి

2. తన శకి్తో నింపడానికి దేవుని అడుగుతూ ఇతర క్రైస్వులతో 
ప్రి్థంచటానికి సమయాని్న వెచిచుంచండి, మరియు అందిస్న్న 
అవకాశాలను ఇవవాండి.

3. పేతురు యెహోవ్ తన త్రస్్కరం నుండి ఎందుకు మారిన కారణాల 
గురించి ఆలోచించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుడు అందరినీ నయం చేయలేడని మీరు ఎందుకు 

అనుకుంటునా్నరు?
2. మేము రోజువ్ర్గా దేవుణణి ఎలా విశవాసిస్్ము?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుడు కావ్లని మీరు కోరుకుంటున్న స్థలంలో నీవు ఉనా్నవని నీకు  

ఎలా తెలుస?
2. మన పాపాని్న క్షమించి మన జీవితాలను  మారుచుకోవడం కోసం 

మనందేవుణణి ఎలా స్త్ంచవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A5 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము –  పేతుర్ సాక్ష్ం

A5 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – సన్ హేద్రిన్ ముందు

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 4: 1–22
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 4: 12
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పవిత్ర ఆతమా పేతురు యొక్క జీవితంలో ఒక పెదది త్డా చేసింది.
2. క్రైస్వులు ప్రభువు కోసం నిలబడాలి.

మునుపటి పాఠంలో ఏమి జరిగంద్ వివరిస్ంది. కొని్న దేశాలోలో మీరు 
ప్రభువైన యేసకోసం ఒక నిలకడ కలిగ, ఇది ఒక హంస లేద్ జైలు శిక్ష కూడా 
సంభవించవచుచు అని విద్యారు్థలు గురు్. ఈ సందరభాంలో పేతురు, యోహాను 
మతనాయకుల నుండి హంసను ఎదుర్్కనా్నరు.

పేతురు మరో గొప్ప ఉపనాయాస్ని్న బోధంచాడు. (3 వ అధాయాయం) విశావాసల 
సంఖయా సమారు 5,ooo. (4 వ వచనం) మతపరమైన అధకారులు 
ప్రభువు సిలువ వేయబడినప్్పడు ఆయన చివరలో ముగంప్ అవుతుందని 
అనుకునా్నడు. ఇప్్పడు అది కూడా ఎకు్కవ!

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 4: 1–31
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 4: 13
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మతపరమైన అధకారులకు స్క్షయామివవాడానికి దేవుడు పేతురు ధైరయాం 

మరియు శకి్ని ఇచాచుడు.
2. యేస గురించి ఇతరులకు చెప్పడం కోసం విశావాసలు తప్పక సిదధ్ంగా 

ఉండాలి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు సందేశాని్న మత అధకారులు విన్నవించి, ప్రజలకి బోధస్్, 

పేతురు ప్రబోధంచినందున బోధస్న్నందున వ్రు చెదిరిపోయారు 
ప్రభువైన యేససజీవంగా ఉంది.

2. పేతురు మరియు యోహాను ఖైదు మరియు జైలులో ఉంచారు.
3. మరుసటి రోజు, యేస చేసినటులోగా, సన్ హేద్న్ (మతపరమైన 

నాయాయస్్థనం) వ్రిని ఎదురో్కవలసి వచిచుంది.
4. మనుషుయాని నడిపించటానికి పేతురు ఉపయోగంచిన శకి్ని వ్రు 

తెలుసకోవ్లని వ్రు కోరుకునా్నరు.
5. పేతురు వ్ళ్్ళ యేస పేరిట అధకారం ఇచాచురు. (పదయాము 10)
6. పేతురు, యోహాను ధైరాయాని్న మత నాయకులు ఆకటుటికునా్నరు.
7. యేసను గూరిచు ప్రసంగంచడాని్న నిలిపివేయమని వ్రు చెపా్పరు.
8. పేతురు, తమకు బదులుగా దేవునికి విధేయత చూపించాడని చెపా్పడు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI- పేతుర్ మర్యు యోహనును భందంచుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పేతురు, యోహానును బంధంచారు.
2. సంహేద్న్ యొక్క ప్ముఖయాత గమనించండి. 
3. మానవుణణి సవాస్థపరిచే యేస శక్ి అది అని, అప్్పడు ఆయన మాత్రమే 

రక్షకుని అని వివరిస్్డని పేతురు ధైరయాంగా చెపా్పడు. (12 వ వచనం)
4. పేతురు, యోహానుల ధైరాయాని్న సన్ హేద్న్ సభకు ఆశచురయాకరంగా ఉంది 

ఎందుకంటే వ్రు యేసతో ఉనా్నరు.
5. యేస పేరిట ప్రసంగస్్ ఉండమని వ్రికి చెపా్పరు. కానీ పేతురు, 

సంహేద్న్ కంటే దేవునికి విధేయత చూపించాలని వ్రికి చెపా్పడు.
6. పేతురు, యోహాను తమ ప్రజలకు త్రిగవచిచు, వ్రు ధైరయాంగా 

మాటాలోడగలిగేలా ప్రి్థంచగలిగారు. వ్రి ప్ర్థనలు ఎంత శక్ివంతమైన 
విధంగా జవ్బిచాచుయో గమనించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్ ప్రోత్సహంచండివాటిని 
తెలుసుకోండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - పేతుర్ మర్యు యోహాను అరెసు్ట (I)

1. ప్నాదిగా వయావహరించాలి్సన క్రైస్వ నమమాకం యొక్క ముఖయా అంశాలను 
కులోపీ్కరించండి. ప్రభువైన యేసఒక నమిమాన ప్నాది ఉండాలి 
గురు్ంచుకోండి ‘విశావాసం. (12 వ వచనం పర్శీలంచండి)

2. 2. ఒక ప్రసిదధ్ క్రైస్వుడి గురించి తెలుసకోండి, వ్రి విశావాసం కొరకు 
‘నిలబడటానికి’, ఉద్. ఎరిక్ లిడెల్.

1. మీరు మీ విశావాసం మరియు స్క్షయాంలో ఎలా ధైరయాంగా ఉండవచ్చు 
చరిచుంచండి.

2. బరా్నబా నమమాకం యొక్క పరిశోధనను క్రైస్వులు తెలుసకోవడానికి 
ప్రక్షాళన ఉన్న ప్రదేశాలలో విజయం స్ధంచవచుచు

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. యేస గురిoచి ఇతరులకు చెప్పకుoడా ఏది నిరోధస్ంది?
2. విశావాసలను గూరిచు ‘సజీవ రాళ్లో’ అని అర్థమేమిటి? (1 పేతుర్ 2: 4 

& 5)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మనము స్క్షయామివవాడానికి సహాయం చేయటానికి పరిశుద్ధ్తమా మీద 

ఎలా ఆధారపడవచుచు?
2. సవ్ర్కు వయాత్రేకత మనకు ఎలా సహాయపడగలదు విశావాసం 

పెరుగుతుంద్?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A5 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము –  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము –  చెరసాలలో పేతుర్

A5 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  పేతుర్ యొకకు జీవితం
అంశము – చెరసాలల

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 12: 1–19
ముఖయా వచనము: 1 యోహాను 5: 14
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. హంసించడం దేవుని ప్రజలను ప్రభావితం చేయగలదే.
2. దేవుడు మనలి్న ప్రేమిస్నా్నడని మరియు మనకు ఏది ఉత్మద్నని 

బైబిలు బోధస్ంది.

లోకము తనను దేవాష్oచినటేలో, అపస్లులను, దేవుని 
ప్రజలoదరిని దేవాష్స్్డని ప్రభువైన యేసచెపా్పడు. (యోహాను 15: 18). 
అతని ప్రంభ జీవితంలో యేస ద్ద్ప్ హేరోదు రాజు చంపబడాడాడు. 
ఇప్్పడు అతని మనవడు మర్క హేరోదు గురించి పేతురు అదే అంశము.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 12: 1–19
ముఖయా వచనము: 1 యోహాను 5: 5
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. చాలా కిలోషటి పరిసి్థతులోలో కూడా పేతురులాగే దేవుని మీద నమమాకం 

ఉండటం చాలా ముఖయాం.
2. దేవుడు అస్ధయాము చేయగలడు కానీ మిగలిన మనలి్న మనకు 

వదిలేస్్డు.

మరోస్రి పేతురు జైలులో ఉనా్నడు ఎందుకంటే అతని విశావాసం మరియు 
అతని బోధన. అతను జైలులో నిద్పోతున్న గొప్ప విశావాస్ని్న కలిగ ఉంటాడు, 
అతడి విచారణకు ముందు రాత్. పేతురు ఆ తరావాత వ్రాసిన పద్లు 
సతాయాని్న తెలుసకునా్నడా? (1 పేతుర్ 5: 7)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. హేరోదు రాజు చేత యాకోబు చంపబడాడాడు, యూదులకు ఆయన 

పేతురును ఖైదీగా ఉనా్నడని గ్రహంచినప్్పడు.
2. పేతురు మళ్లో జైలులో ఉనా్నడు, ప్రజా విచారణ కోసం ఎదురు 

చూస్నా్నడు.
3. ప్ర్థన చేయటానికి సంఘము సమావేశమయింది.
4. విచారణకు ముందు రాత్ రాత్ పేతురు జైలు నుండి పారిపోవడానికి 

సహాయం చేశాడు.
5. అతను తన సే్నహతులను ప్రిధ్స్్ ఉన్న ఇంటికి వెళ్్ళడు.
6. తలుప్ తెరిచిన పనివ్డు, అక్కడ పేతురు ఉనా్నడని చెపా్పడు, కానీ 

ఎవరూ ఆమెను విశవాసించలేదు.
7. దేవుడు వ్రి ప్ర్థనలకు జవ్బు ఇచాచుడని చివరకు వ్రు గ్రహంచారు.
8. విశావాసల మధయా నిజమైన సహవ్సం యొక్క ప్ముఖయాతను పరిశీలిద్దిం.
9. మనం క్రమంగా ప్రి్థంచాలి్సన విషయం గురించి ఆలోచించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 4.
చూపుము: FBI - జైలు నుండి పేతుర్ యొకకు అదుభుతముగా తప్పించబడ్ట 
(I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. సంఘము పేతురు గురించి ఆంద్ళన చెందింది మరియు అతని కోసం 

చాలా గరివాస్నా్నను.
2. పేతురు 16 సైనికులు కాపాడబడాడారు, వ్రిలో ఇదదిరికి బంధంచబడాడారు.
3. ఒక దేవదూత కనిపించాడు, పేతురును పరుగెత్్, అతనిని గొలుసల 

నుండి విడిపించాడు. అదుభాతముగా పేతురు ఉచితముగా.
4. అతడు తనను విడిపించిన ప్రభువు అని పేతురు గ్రహంచాడు.
5. దేవుడు ప్ర్థన చేస్నా్నడని తెలుసకునా్నడు కానీ దేవుని అస్ధయామైన 

పనులు చేస్్డని అతను నిజంగా నమమాలేదు.
6. పేతురు చేయాలని దేవుడు స్పషటింగా పని చేస్డు. దేవుని చనిపోయేంత 

సమయం ఇంకా ఉండలేదు.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి అధయాయనం 4.
చూపుము: జైలు నుండి పేతుర్ యొకకు అదుభుతముగా తప్పించబడ్ట (I)

1. క్రైస్వులు క్రమంగా ప్రి్థంచడం ఎందుకు కషటింగా ఉంద్ ఆలోచించండి.
2. మీరు తెలుసకున్న సమయాలలో చరిచుంచండి, మీరు దేవుని చిత్ములో 

లేరు.
3. దేవుని మార్గదర్శకoతో చేయమని, సమూహంతో పంపించడానికి రండు 

బైబిలు వచనాలను వెతకండి.

1. కషటి సమయాలోలో దేవునికి ప్రి్థంచడం ప్ముఖయాత గురించి 
ఆలోచించండి.

2. మనం ఎలా ప్రి్థంచాలో, దేవుణణి జవ్బివవాడం ఎలా నమామాలి అని 
పరిశీలిద్దిం.

3. దేవుడు వ్రి ప్ర్థనలకు ప్రత్యాకంగా ప్రతుయాత్రం ఇచాచుడు మరియు 
ద్నిని ఇతరులతో ఎలా పంచుకునా్నడు అనేద్నికి ఒక దగ్గరి సే్నహతుడు 
/ బంధ్వుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుని మారా్గలు కొని్నస్రులో మరమాము అని ఎందుకు చెప్్నా్నయి 

(కొందరు నయం చేయబడాడారు మరియు ఇతరులు కాదు)?
2. మన జీవితాల కోసమే దేవుని చితా్ని్న ఎలా కనుగొనగలం?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మనం ప్రి్థం చేటప్్పడు దేవుడు మన ప్ర్థనలకు జవ్బిస్్డని 

ఎందుకు అనుమానం?
2. దేవుని శకి్ మన కనా్న గొప్పదని మనకు ఏయే విధాలుగా తెలుస?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A6 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము –  అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – దేవునిని నము్మట

A6 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –-  అబ్రాహాము యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – అతని ప్లుపు

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 12: 1–9
కీలక పదము: హెబ్రీయులకు 11: 8
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అబ్రాము విశావాసముగలవ్డు, దేవుడు ఆయనను ఎక్కడునా్నడో 

తెలియకుండునప్్పడు ఆయనను నముమాచుండెను.
2. దేవుడు అబ్రాములాగే మనలను పిలిచినప్్పడు, మనము ఆయనను 

నమామాలి, ఆయనను వెంబడించి, ఆయనకు విధేయత చూపాలి.

 y ఒక క్రొత్ పాఠశాలకు ఎప్్పడైనా వెళి్ళనటలోయిత్ సమూహాని్న అడగండి. 
ఇందులో పాల్్గన్న సవ్ళ్లో ఏమిటి? (మీరు కొత్ నితయాకృతాయాలను, 
వివిధ ప్రయాణ ఏరా్పటలోను ప్రంభించడం, క్రొత్ సే్నహతులను 
చేజకి్కంచుకోవడం మరియు కొత్ ఉపాధాయాయులను కలవడం గురించి 
చరిచుంచగలరు).

 y గుంప్లో ఎవరైనా ఇంటికి వెళి్ళనటలోయిత్ అడగండి. ఇది ఎలాంటి 
సవ్ళ్లో? అబ్రాము్క, అతని కుటుంబానికి కొత్ సవ్ళ్లో భిన్నమైనవి భాష, 
ఆహారం, శీతోషణిసి్థత్ మరియు ఆచారాలు, ఇంట్లో కూడా సే్నహతుల నుండి 
దూరమయాయారు.

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 11: 27–32; 12: 1–9
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 7: 2–4
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అబ్రాము విశావాసముగలవ్డు, దేవుడు ఆయనను ఎక్కడునా్నడో 

తెలియకుండునప్్పడు ఆయనను నముమాచుండెను.
2. దేవుడు అబ్రాములాగే మనలను పిలిచినప్్పడు, మనము ఆయనను 

నమామాలి, ఆయనను వెంబడించి, ఆయనకు విధేయత చూపాలి. 
నిజానికి, మనంమన జీవితాలను ఆయనకు అప్పగంచాలి

వాకింగ్ చరచి. వ్రు ముందుగా ఉన్న దేశానికి సదీరఘా ప్రయాణంలో వ్రు 
ఏరా్పటులో చేస్్రని ఊహంచుకోవటానికి బృంద్ని్న అడగండి, మరియు 
ఆ ప్రణాళిక అక్కడ ఇంటిని ఏరా్పటు చేయాలని భావిస్ంది. ఇది ఎలాంటి 
సవ్ళ్లో?  
(అబ్రహము మరియు అతని కుటుంబం కొత్ సవ్ళలోకు భిన్నమైన భాష, 
ఆహారం, శీతోషణిసి్థత్ మరియు ఆచారాలు, ఇంట్లో సే్నహతుల నుండి 
దూరంగా ఉండటం వంటివి).
A4 కాగతంపై వయాకి్గతంగా క్రింది పద్లను వ్రాయండి:
భయపడుట; సంతోష్స్నా్నము; నొకి్క; ఆంద్ళన. గది ప్రత్యాక భాగాలలో  
ఒక గోడపై షీటులో కర్ర. నడవడానికి విద్యారు్థలు అడగండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు అబ్రాముతో మాటాలోడాడు. తన కుటుంబానికి వెళలోడానికి 

వేరే దేశానికి వెళ్ళమని చెపా్పడు. ఇది సలభం కాదు. అబ్రామోలో 
ప్రయాణస్నా్నడు సమయం కషటిం మరియు నెమమాదిగా ఉంది. 
అతను నిరవాహంచడానికి చాలా విషయాలు మరియు ప్రజలు అతనితో 
తీసకోవ్లని.

2. దేవుడు అబ్రామును ఆశీరవాదించటానికి ఒక ప్రత్యాక వ్గాదినం చేస్డు. 
ఈ గొప్ప దేశం ద్వారా భూమిపై ఉన్న ఇతర ప్రజలందరూ చాలా దీవెనలు 
పందుతారు.

3. అబ్రాము తన సహోదరుడైన లోతును అతని భారయా శారయితోను 
బయలుదేరను. వ్రు వ్రితో సహా అని్న వస్వులను తీసకునా్నరు. 
అబ్రాము 75 సంవత్సరాల వయస్స!

4. కొంతకాలం ప్రయాణం చేస్న్న తరావాత యెహోవ్ అబ్రాముకు షెక్ము 
అనే స్థలంలో కనిపించాడు. అతను అబ్రాముతో తన కుటుంబానికి 
భూమిని ఇస్్నని చెపా్పడు.

5. అబ్రాము ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచాడు మరియు యెహోవ్ను 
ఆరాధంచాడు. అప్్పడు అతను బేత్లు మరియు హాయిల కొండల మధయా 
ఒక ప్రదేశంలో ప్రయాణంచి తన గుడారం వేశాడు. మళ్్ళ అతను పూజంచే 
ఒక బలిపీఠం నిరిమాంచారు ప్రభువు. అక్కడ నుండి అతను నేగేవ్ ఎడారి 
వైప్ ప్రయాణస్్ కొనస్గాడు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – అబ్రహాము కానానుకు వెళ్ళుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు అబ్రాముతో మాటాలోడి తన కుటుంబాని్న వేరే దేశానికి 

తరలించమని చెపా్పడు. ఇది సలభం కాదు. అబ్రహము కాలంలో 
ప్రయాణం చడంచాలా కషటింగా, నెమమాదిగా ఉండేది. అతను 
నిరవాహంచడానికి చాలా విషయాలు మరియు ప్రజలు అతనితో 
తీసకోవ్లని.

2. దేవుడు అబ్రామును ఆశీరవాదించటానికి ఒక ప్రత్యాక వ్గాదినం చేస్డు. 
ఈ గొప్ప దేశం ద్వారా భూమిపై ఉన్న ఇతర ప్రజలందరూ చాలా దీవెనలు 
పందుతారు.

3. అబ్రాము తన సహోదరుడైన లోతును అతని భారయా శారయితోను 
బయలుదేరను. వ్రు వ్రి అస్సలు వ్రితోనే తీసకునా్నరు. అబ్రాము 
75 సంవత్సరాల వయస్స!

4. కొంతకాలం ప్రయాణం చేస్న్న తరావాత యెహోవ్ అబ్రాముకు షెక్ము 
అనే స్థలంలో కనిపించాడు. అతను అబ్రాముతో తన కుటుంబానికి 
భూమిని ఇస్్నని చెపా్పడు.

5. అబ్రాము ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచాడు మరియు యెహోవ్ను 
ఆరాధంచాడు. అప్్పడు అతను బేత్లు మరియు హాయిల కొండల మధయా 
ఒక ప్రదేశంలో ప్రయాణంచి తన గుడారం వేశాడు. మళ్్ళ యెహోవ్ను 
ఆరాధంచటానికి బలిపీఠం నిరిమాంచాడు. అక్కడ నుండి అతను నేగేవ్  
ఎడారి వైప్ ప్రయాణస్్ కొనస్గాడు.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహాము కానానుకు వెళ్ళుట (I)

హారాను నుoడి బెతెల్ వరకు అబ్రహాము ప్రయాణంలో ఉన్న పటం గీసి, 
ఈ కథలో ప్రస్్విం చబడిన స్థల పేరలోను గురి్ంచండి. అబ్రహాము దేవుణణి 
ఆరాధంచేం దుకు మొరహ్ గొప్ప వృక్షాని్న, ఇదదిరు బలిపీఠాలను కూడా 
చేరాచుడని నిరాధ్రించుకోండి.

ఇప్్పడు బైబిలోలోని ఖాతాను బటిటి వేర్క భూమికి వెళ్ళటానికి దేవుని పిలుప్కు 
అబ్రాము వైఖరిని వివరించడానికి ఉపయోగంచుకునే విశేషణాల జాబితాను 
ఇప్్పడు తయారుచేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. అబ్రహము దేవునికి విధేయుడై, తన ప్రయాణంలో ప్రయాణంచమని 

అడిగనప్్పడు, అది సలభమైన అంశము కాదు. ఇది అతని పాత్ర గురించి 
మనకు ఏమి చూప్తుంది?

2. మనం ప్రత్రోజు ప్రవరి్ంచే విధానాని్న దేవునిపై మన విశావాసం ఎలా 
ప్రభావితం చేయాలి, పరిసి్థతులోలో కూడా మనం పూరి్గా అర్థంచేసకోలేద్?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. జతల లేద్ సమూహాలు 3 చరిచుంచండి: అబ్రహాము దేవుని పాటించెను. 

దేవుని గురించి అబ్రాము దృష్టి గురించి ఇది మనకేమి బోధస్ంది?
2. దేవునికి విధేయత చూపించడంసవ్లుగా ఉండగల పరిసి్థతులను 

గురించి ఆలోచిస్్ మనం ఎలా ప్రవరి్ం చాలనే విషయంగురించి 
అబ్రాము కథ మనకు ఏమి బోధస్ంది, మనంనమమాకం లేకుండా, 
అప్రమత్ంగా లేద్ భయపడినా కూడా?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A6 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – ఎంప్కలు

A6 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – అతని ఎంప్క

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 13: 1–18
ముఖయా వచనము: సామెతలు 3: 5 & 6
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మన జీవితాలోలో మంచి నిరణియాలు తీసకోవడం చాలా ముఖయాం.
2. మనం మంచి నిరణియాలు తీసకునేలా సహాయం చేయమని మనము 

దేవుణణి అడగండి. ఆయన మార్గదర్శకతవాం కోసం మేము అడగాలి. మనం 
దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపి్ప, ఆయనను ఆరాధంచాలని గురు్ంచుకోండి.

 y మేము ప్రత్రోజు ప్రత్రోజు నిరణియాలు మరియు నిరణియాలు 
తీసకుంటాం. చిన్న, రోజువ్ర్ నిరణియాలు మరియు కొని్న పెదది జీవన-
మారుతున్న నిరణియాల ఉద్హరణలు ఇవవాడానికి సమూహాని్న అడగండి. 
పోగు చేయు ఇవి చారుటిలో రండు జాబితాలలో ఉనా్నయి.

 y ప్రత్ వయాకి్కి కాగతం ముక్క ఇవవాండి. ఒక వైప్ వ్రు ఇటీవల తయారు 
చేసిన ఒక చిన్న నిరణియానికి ప్త్నిధయాం వహంచే చిత్రాని్న గీయాలి. ఇతర 
వైప్ వ్రు భవిషయాత్ గురించి వ్రు ఆశ, కల లేద్ ఆశయం ప్త్నిధయాం 
వహంచే చిత్రాని్న తీసకోవ్లి. చిన్న సమూహాలలో వ్రు వ్రి చిత్రాలను 
పంచుకోగలరు మరియు చరిచుంచగలరు. మేము అని్న కలిగ వివరించండి 
నిరణియాలు మరియు ఎంపికలను చేయడానికి మరియు మేము ఈ తో 
సహాయం మరియు మార్గదర్శకతవాం అవసరం. మన నిరణియాలు మరియు 
ఎంపికలని్నంటికి మంచి మార్గనిరేదిశాని్న ఇవ్వాలని దేవుణణి నమమావచుచు.

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 13: 1–18; ఆదకాండము 14: 1–16
ముఖయా వచనము: యెహోష్వ 24: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అబ్రాము దేవుని మార్గదర్శకతవాం మరియు సహాయం కోరింది, 

మరియు అతను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపా్పడు.
2. మనం చేసినదంతా దేవుణణి అంగీకరించాలి, ఆయన సహాయం కోసం, 

మార్గనిరేదిశం కోసం ప్రయత్్నంచి, మన జీవితాలోలో ఆశీరావాదం కోసం 
ఆయన ప్రశంసను ప్రశం సించడం ఆయనకు ఇవవాబడుతుంది.

దేవుని సేవ చేయడమే ఎంపిక. ప్రజల జీవితాలోలో మనము ఏ త్డాలు 
చూడవచుచు ఎవరు దేవుణణి సేవిస్్రు?
ఈ పాఠం లో అబాబాము జీవితం యొక్క స్్నపా్షటు్న అధయాయనం 
చేస్న్నప్్పడు, వీటిని ఒక ఫిలోప్ చారోటి్ల చేయండి మరియు వ్టిని 
గురు్ంచుకోండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. అబ్రాము బేత్లును హాయికిను ముందుగా బసచేసిన స్థలమునకు త్రిగ 

వచెచును. అతను అక్కడ ఒక బలిపీఠం నిరిమాంచాడు, మరియు అతను 
ప్ర్థన వెళ్్ళడు, పేరు పిలుప్నిచాచురు ప్రభువు.

2. అబ్రాము చేయాలని నిరణియం తీసకునా్నడు. దేశంలో చాలా మంది 
ప్రజలు నివసిస్నా్నరు మరియు వ్రు ద్ని గురించి వివ్ద్స్పదంగా 
ఉనా్నరు. అందరిక్ గది లేదు, కాబటిటి ఇది సమయం అబ్రామ్ తన 
మేనలులోడు లాట్్ కొంత భాగాని్న కలుసకునా్నడు మరియు వేర్క 
ప్ంతంలో నివసిస్నా్నరు.

3. అబ్రాము తనకు జీవించాలని కోరుకునే భూమిని ఎను్నకునే అవకాశాని్న 
లాతు్క ఇచాచుడు.

4. లోతు యొరాదిను నది యొక్క స్రవంతమైన, బాగా నీరుగల మైద్నాని్న 
ఎంచుకునా్నడు మరియు అతను నగరాల సమీపంలో నివసించాలని 
నిరణియించుకునా్నడు.

5. అబ్రాము కనాను దేశంలో నివసించాడు.
6. లోతు తన ద్రి పోయినప్్పడు యెహోవ్ అబ్రాముతో మాటాలోడాడు. 

ఉత్ర, దక్షిణ, తూరు్ప, పడమర ప్ంతాలని్నంటిలో ఆయన చూడగలిగన 
భూమిని వ్గాదినం చేశాడు.

7. అబ్రాముకు చాలామంది పిలలోలు ఉంటారని దేవుడు వ్రికి వ్గాదినం 
చేస్డు.

8. 8. అబ్రాము హెబ్రోనులో మమ్రే యొక్క గొప్ప చెటలో దగ్గర నివసిస్్ 
సి్థరపడాడాడు. యెహోవ్ను ఆరాధంచటానికి అక్కడ ఒక బలిపీఠాని్న 
నిరిమాంచాడు.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 2.
చూపుము: FBI - అబ్రహము మర్యు లోతు వేర్ (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. అబ్రాము చేయాలని నిరణియం తీసకునా్నడు. భూమిలో చాలా మంది 

ప్రజలు నివసిస్నా్నరు మరియు జంతువులకు పచిచుక బయలు గురించి 
వ్రు వివ్ద్స్పదంగా ఉనా్నరు. ఇది అబ్రామ్ తన మేనలులోడు లాట్ తో 
కలిసిపోవడానికి మరియు వేరే ప్ంతంలో నివసిస్నా్నరు సమయం ఉంది.

2. తాను నివసిస్న్న కోరుకునే ప్ంతాని్న ఎను్నకోవటానికి అబ్రాము లాటు్క 
అవకాశాని్న ఇచాచుడు.

3. లోతు యొరాదిను నది యొక్క స్రవంతమైన, మైద్నం ఎంచుకొని 
అతను పటటిణానికి సమీపంలో నివసించాలని నిరణియించుకునా్నడు.

4. అబ్రాము కనాను దేశంలో నివసించాడు.
లోతు తన ద్రిలోకి వెళి్ళనప్్పడు యెహోవ్ అబ్రాముతో మాటాలోడాడు. 

ప్రత్ దిశలో ఆయన చూడగలిగన భూమిని వ్గాదినం చేశాడు.  
అబ్రాముకు చాలామంది పిలలోలు ఉంటారని, ఆ భూమి వ్రికి ఉందని 
దేవుడు వ్గాదినంచేశాడు.

5. అబ్రాము మమ్రే గొప్ప చెటులో దగ్గరకు వచాచుడు. యెహోవ్ 
ఆరాధంచటానికి అక్కడ ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచాడు.

6. అబ్రాము యుదధ్ం సమయంలో జీవించాడు. లోతు నివసించిన సదొమ 
శత్రువులు ఉనా్నరు నగరాని్న ద్డి చేసి, లోతును స్వాధీనం చేసకునా్నరు, 
మరికొందరు ఇతరులతో మరియు వ్రి స్వాధీనంలో ఉనా్నరు.

7. అబ్రాము ఈ విషయాని్న విన్నప్్పడు, శత్రువును ద్డి చేసి బందీలను 
ప్నరుదధ్రించడానికి సైనయాంతో వెళ్లోడు. అబ్రామ్ బంధీలను ఓడించాడు. 
సదొమ రాజు నుండి అతనికి ఎలాంటి చెలిలోంప్ను అంగీకరించలేదు, 
ఎందుకనగా దేవుడు తన శత్రువులపై విజయం ఇచాచుడు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
కంప్్లట్ పాఠం 2.
చూపుము: FBI - అబ్రహము మర్యు లోతు వేర్ (I)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
అబ్రహాము తన నిరణియాలు మరియు నిరణియాలలో దేవుణణి కలిగ ఉనా్నడు 
మరియు దేవుడు అతనిని ఆశీరవాదించాడు. మీరు మీ జీవితంలో ముఖయామైన 
నిరణియాలు తీసకునేందుకు దేవుణణి అడుగుతూ, మార్గనిరేదిశం చేయమని, 
నిరేదిశించమని ఆలోచించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
ప్రత్ విద్యారిధ్ ఖాళ్ కారుడాను ఇవవాండి. వ్రు మరింత విశవాసనీయంగా ప్రభువు 
సర్వా కాలేదు ఒక మార్గం ఆలోచించడం వ్టిని సవ్లు. వ్రు వయాకి్గత 
ప్ర్థన వ్రాసి పాఠం యొక్క రిమైండరా్గ ఇంటికి తీసకువెళతారు.
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A6 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –  అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము –- దేవున వాగా్దనాలు

A6 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – అతని నమ్మకం

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 17: 1–8; ఆదకాండము 18: 1–15
ఆదకాండము 21: 1–5
ముఖయా వచనము: మతతియి 1: 21
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అబ్రాము తన సవాంత మారా్గని్న బయలుపరచుటకు ప్రయత్్నంచినప్పటిక్, 

దేవుడు అతనిని విడిచిపెటటిలేదు.
2. దేవుడు అబ్రాముకు తన వ్గాదినాని్న ధృవించాడు, అతను అనేక దేశాలకు 

తండ్రిగా ఉంటాడు. దీవెన కాదు కేవలం అబ్రాము్క, చరిత్రలో ఉన్న 
ప్రజలకు మాత్రమే.

3. కొని్నస్రులో మనకు దేవుని వ్గాదినాలు అనుమానించగలవు ఎందుకంటే 
అవి చాలా అదుభాతమైనవి. మేము మా సవాంత విషయాలను 
క్రమబదీధ్కరించడానికి ప్రయత్్నంచవచుచు. ఈ పాఠం మనకు నమేమాలా 
చేస్ంది దేవుని వ్గాదినాలు మరియు వ్రి నెరవేరు్ప కోసం వేచి.

వ్రు ఎప్్పడూ వ్గాదినం చేసినటలోయిత్ సమూహాని్న అడగండి. సమూహం 
యొక్క సభుయానికి ఎవరైనా వ్గాదినం చేశారా? ఈ జాబితాను ఒక ఫిలోప్ చారోటి్ల 
వ్రాయండి. కొని్నస్రులో ప్రజలు తమ వ్గాదినాలను పాటించరు. దీని కారణాలు 
ఏమిటి? (గుంప్తో చరిచుంచండి)
దేవుడు తన వ్గాదినాలను నెరవేరుచుతాడని, ఆయన ఇషటిపడకపోవచచుని 
అనిపించవచుచు కూడా ఈ పాఠం మనకు బోధస్ంది.

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 15: 1–7; ఆదకాండము 17: 1–19;
ఆదకాండము 18: 1–15
ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 18: 14
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అబ్రాముకు వ్గాదినం చేసిన వ్డు తనకు వ్రసనిగా ఉనా్నడని దేవుడు 

వ్గాదినం చేస్డు. అబ్రాము దేవుణణి నమామాడు, కానీ అతడు మరియు 
అతని భారయా వృదుధ్లయాయారు మరియు ఇంకా పిలలోలు లేరు. వ్రు 
తమను తాము బయట పెటిటి ప్రయత్్నంచారు.

2. దేవుడు అబ్రాము, శారయి లలో విడిచిపెటటిలేదు. అబ్రాము అనేక 
దేశాలకు తండ్రిగా ఉనా్నడని దేవుడు తన వ్గాదినాని్న ధృవీకరించాడు. 
ఇది అబ్రాముకు కాదు, చరిత్రలో చాలామందికి మాత్రమే కాదు.

3. కొని్నస్రులో మనకు దేవుని వ్గాదినాలు అనుమానించగలవు ఎందుకంటే 
అవి చాలా అదుభాతమైనవి. మేము మా సవాంత విషయాలను 
క్రమబదీధ్కరించడానికి ప్రయత్్నంచవచుచు. దేవుని వ్గాదినాలను 
నమమాడానికి మరియు వ్రి నెరవేరు్ప కోసం వేచి ఉండాలని ఈ పాఠం 
మనకు సవ్లు చేస్ంది.

ఒక బోరుడా, నేడు ప్రజలు (వివ్హ ప్రమాణాలు, సైనిక ప్రమాణాలు, 
చటటిపరమైన ఒప్పంద్లు, చెలిలోంప్ ఒప్పంద్లు, మొదలైనవి) చేసే వ్గాదినాల 
రకాలను తయారుచేయండి. అలాంటి వ్గాదినాలు ఎలా ఉంచుతారు 
లేద్ విభజంచబడతాయో చరిచుంచండి. నేటి అధయాయనం దేవుడు తన 
వ్గాదినాలను ఉంచుతుంది అని మనకు బోధస్ంది.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు అబ్రాముకు వ్గాదినం చేస్డు.
2. అబ్రాము మరియు అతని భారయా శారయి వృదుధ్లు మరియు తమను 

తాము పనులు చేయటానికి ప్రయత్్నంచారు.
3. దేవుడు తన వ్గాదినాని్న నెరవేరచులేదు. వ్స్వ్నికి అతను అబ్రామ్ 

మరియు స్రాయో్ మళ్్ళ ద్నిని ధృవీకరించాడు. అతను వ్గాదినం 
యొక్క గురు్గా వ్రికి కొత్ పేరలోను ఇచాచుడు - వ్రు ఉంటారు అబ్రాహాము 
మరియు శారా అని పిలిచారు.

4. అబ్రాహాముకు దేవుడు అనేక దేశాలకు తండ్రిగా ఉనా్నడని చెపా్పడు. 
అబ్రాహాముకు, అతని సంతత్కి, భూమిని ఇస్్నని ఆయన వ్గాదినం 
చేస్డు వ్రి దేవుడు.

5. అతడిని దరి్శంచటానికి ముగు్గరు ప్రుషులు వచాచురు. అబ్రాహాము 
6. వ్రికి చాలా దయ చూపించాడు.
7. ప్రభువు అబ్రహం చెపా్పరు తరువ్త సంవత్సరం లోపల ఆమె కుమారుడు 

ఉంటుంది. ఆమె మరియు అబ్రాహాము చాలా పాత వయస్సలో 
ఉన్నందున, ఆమె పిలలోలు గూరిచు విన్నప్్పడు స్రా నవివాంది.

8. దేవుడు తన వ్గాదినాని్న నెరవేరాచుడు, శారాకు కుమారుడు ప్టిటించాడు,
9. అబ్రాహాము, శారాలు తమ కుమారుడైన ఇస్్సకును “నవువా” అని 

పిలిచారు. ఎందుచేతనంటే యెహోవ్ వ్రికి నమమాదగన వ్గాదినాని్న 
నెరవేరాచుడు, పెదది వయస్స.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మర్యు మూడ్ అపర్చితులు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దేవుడు అబ్రాముకు వ్గాదినం చేస్డు.
2. అబ్రాము మరియు అతని భారయా శారయి వృదుధ్లు మరియు తమను 

తాము పనులు చేయటానికి ప్రయత్్నంచారు.
3. దేవుడు వ్ళ్ళను విడిచిపెటటిలేదు. అతను వ్గాదినం ధ్రువీకరించారు. 

దేవుడు అబ్రాము మరియు స్రాయ్ కొత్ పేరులో ఇచాచుడు. వ్రు ఇప్్పడు 
అబ్రాహాము మరియు శారా అని పిలువబడతారు, ఆయన వ్గాదినం 
యొక్క జా్ఞపికగా.

4. అబ్రాహాముకు దేవుడు అనేక దేశాలకు తండ్రిగా ఉనా్నడని చెపా్పడు. 
అబ్రాహాముకు, అతని సంతత్వ్రికి ఆయన భూమిని ఇస్్నని వ్గాదినం 
చేస్డు, మరియు అతడు వ్రి దేవుడని వ్గాదినం చేశాడు.

5. అతడిని దరి్శంచటానికి ముగు్గరు ప్రుషులు వచాచురు. అబ్రాహాము వ్రికి 
చాలా దయ చూపించాడు.

6. మరుసటి సంవత్సరం స్రాకు కుమారుడు ఉంటుందని యెహోవ్ 
అబ్రాహాముతో చెపా్పడు. ఆమె మరియు అబ్రాహాము పిలలోలను కలిగ 
ఉండటం చాలా శారా వృదుదిరాలు అగుట వలన ఆమె నవివాంది.

7. దేవుడు తన వ్గాదినాని్న నెరవేరాచుడు, శారాకు కుమారుడు ప్టిటించాడు.
8. అబ్రాహాము, శారాలు తమ కుమారుడైన ఇస్్సకును పిలిచారు, వ్రు 

“నవువా” అని అర్థం, ఎందుకనగా యెహోవ్ వ్రికి ఒక నమమాదగన వ్గాదినం 
నెరవేరింది, వ్రి వృద్ధ్పయాంలో గొప్ప ఆనంద్ని్న తెచాచుడు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మర్యు మూడ్ అపర్చితులు (I)

ముఖయా వచనము చదవండి. రూపకల్పనకు ఉన్న ప్రశ్నని ఉపయోగంచండి. 
మీరు చూస్న్న ప్రత్స్ర్, దేవుడు తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డని 
గురు్ంచుకోండి.

చిన్న సమూహాలలో: ఈ పాఠంలో దేవుని పాత్రలైన అబ్రాహాము మరియు 
శారా గురించి మనం ఏమి నేరుచుకుంటాము? విద్యారుధ్లు వ్రి ఆలోచనలను 
ఒక కాగతప్ ముక్క మీద రాయాలి మరియు ఆ తరువ్త మొత్ం 
సమూహంగా చరిచుంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు దేవుణణి నముమాతునా్నరా?
2. ఆయన తన వ్కయాములో చేసిన వ్గాదినాలను మీరు నముమాతునా్నరా?
3. ఈ పాఠం దేవునిపై మీ విశావాస్ని్న ఎలా బలపరచుగలదు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీ జీవితంలో ఉన్న విషయాలు దేవునికి చాలా కషటింగా ఉనా్నయని మీరు 

భావిస్నా్నరా?
2. మీరు ప్రత్ అధాయాయంలో దేవుణణి విశవాసించమని ప్రోత్సహంచడానికి ఈ 

అధయాయనంలో మీరు ఏమి నేరుచుకునా్నరు నీ జీవితం?

పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 
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A6 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – ప్రేమకు సంబంధంచిన పర్క్

A6 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  అబ్రహం యొకకు ప్రయాణాలు
అంశము – సవాలు

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 22: 1–14
ముఖయా వచనము: యోహాను 1: 29
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు అబ్రాహామును పర్క్షించాడు. అతను తన ఏకైక కుమారుని 

అరి్పంచడానికి అబ్రాహామును అడిగాడు. అబ్రాహాము దేవునికి 
విధేయుడై, ఆయనను పూరి్గా విశవాసించాడు.

2. దేవుడు గొప్ప బహుమత్: ఇస్్సకు స్థలాని్న తీసకోవడానికి ఆయన ఒక 
బలినిచాచుడు.

3. దేవుడు మన స్థలాని్న తీసకొని మన పాపమును తీసివేయుటకు బలిగా 
చనిపోతాడని దేవుడు మనకు ఇచాచుడు.

కొని్నస్రులో మేము ప్రజల విషయాలను తెలుసకోవడానికి పర్క్షలను 
ఉపయోగస్్ము. పర్క్షల పర్క్షల జాబితా (డ్రైవింగ్ పర్క్షలు, పాఠశాల పర్క్షలు, 
సంగీత పర్క్షలు, వినికిడి మరియు దృష్టి పర్క్షలు మొదలైనవి) యొక్క 
జాబితాను రూపందించండి. ఈ పర్క్షలు ప్రజల జా్ఞనం, అవగాహన, శార్రక 
స్మరా్థయాలు మరియు ప్రవర్న గురించి ఏద్ చూప్తాయి. అబ్రాహాము నిజంగా 
ఆయనను నమిమానటలోయిత్ ఈ కథలో దేవుడు ఒక పర్క్షను ఉపయోగంచాడు.

బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 22: 1–19
ముఖయా వచనము: హెబ్రీయులు 11: 17–19
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు అబ్రాహామును పర్క్షించాడు. దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని 

అరి్పంచడానికి అబ్రాహామును అడిగనప్్పడు, అబ్రాహాము దేవునికి 
విధేయుడై, ఆయనను పూరి్గా విశవాసించాడు.

2. దేవుడు గొప్ప ప్రత్నిధగా ఉనా్నడు: ఇస్్సకు స్థలము తీసకోవడానికి 
ఆయన ఒక బలిని అరి్పంచాడు.

3. దేవుడు అబ్రాహాముకు విధేయుడైయునా్నడని మరియు ఆయనకు 
ప్రత్ద్నిని ఇవ్వాలని సిదధ్ంగా ఉనా్నడని దేవుడు గ్రహంచాడు. దేవుడు 
తన వ్గాదినాలను మళ్్ళ ధ్రువీకరించాడు.

4. మన స్థలాని్న తీసకొని మన పాపమును తీసివేయుటకు బలిగా 
చనిపోవటానికి దేవుడు ప్రభువైన యేసను ఇచాచుడు.

నీ జీవితంలో నీవు ఎవవారూ జీవించలేకపోతునా్నవ్? అబ్రాహాముకు, అతని 
కుమారుడైన ఇస్్సకు ఆ ప్రజలలో ఒకడు. ఇస్్సకుకు అబ్రాహాము చాలా 
కాలం వరకు వేచివునా్నడు. ఇస్్సకును కోలో్పయినటలోయిత్ అబ్రాహాముకు 
ఎలా అనిపిస్ంది?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దహనబలిగా దేవుడు వ్గాదినం చేసిన తన ఏకైక కుమారుడైన ఇస్్సకును 

బలి ఇవ్వాలని దేవుడు అబ్రాహామును అడిగాడు.
2. అబ్రాహాము దేవుని స్చనలను పాటించాడు. అబ్రాహాము దేవుడు 

తనకు వెళ్ళమని అడిగన స్థలానికి చేరుకోవడానికి మూడు రోజులు 
ప్రయాణంచాడు.

3. యాజకుడు అబ్రాహామును బలిగా అడిగనప్్పడు, దేవుడు తనను తాను 
ఒప్్పకుంటాడని అబ్రాహాము సమాధానం చెపా్పడు. అబ్రాహాము దేవునిపై 
గొప్ప విశావాసం ఉందని ఇది చూపిస్ంది.

4. అబ్రాహాము దేవునికి పూర్ిగా విధేయుడై ఉనా్నడు. అతను దేవుని కోసం 
ప్రత్దీ విడిచిపెటిటి మరియు తన విలువైన కుమారుడు తాయాగం సిదధ్ంగా ఉంది.

5. దేవుడు అబ్రాహాముతో పిలిచాడు. తన కుమారుడైన ఇస్్సకుకు హాని 
చేయకూడదని దేవుడు చెపా్పడు.

6. ఇస్్సకు స్థలాని్న తీసకోవడానికి దేవుడు నిజంగా ఒక బలిని ఇచాచుడు.
7. దేవుడు అబ్రాహాముకు తన వ్గాదినాని్న ధృవీకరించాడు, ఎవవారూ వ్టిని 

లెకి్కంచలేరు కాబటిటి చాలామంది వ్రసలు ఉంటారు. అతను వ్టిని 
ద్వారా అతను వ్గాదినం భూమీమాదున్న అని్న దేశాలను ఆశీరవాదిస్్రు.

8. “దేవుని గొఱ్ఱెపిలలో” గా మన స్థలాని్న దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణణి 
పంపించాడు. ప్రభువైన యేస ద్వారా, దేవుడు ఆయనను 
నముమానటలోయిత్ మోక్షంతో మనలి్న ఆశీరవాదిస్్డు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మర్యు ఇసా్సకు (నేను)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. దహనబలిగా దేవుడు వ్గాదినం చేసిన తన ఏకైక కుమారుడైన ఇస్్సకును 

బలి ఇవ్వాలని దేవుడు అబ్రాహామును అడిగాడు.
2. అబ్రాహాము దేవుని స్చనలను పాటించాడు. అబ్రాహాము దేవుడు 

తనకు వెళ్ళమని అడిగన స్థలానికి చేరుకోవడానికి మూడు రోజులు 
ప్రయాణంచాడు.

3. యాజకుడు అబ్రాహామును అడిగనప్్పడు, అబ్రాహాము దేవునికి 
జవ్బిచాచుడు ఒక సవాయంగా అందిస్ంది. అబ్రాహాము దేవునిపై గొప్ప 
విశావాసం ఉందని ఇది చూపిస్ంది.

4. అబ్రాహాము దేవునికి పూరి్గా విధేయుడై ఉనా్నడు. అతను దేవుని కోసం 
ప్రత్దీ విడిచిపెటిటి మరియు తన విలువైన కుమారుడు తాయాగం సిదధ్ంగా 
ఉంది.

5. దేవుడు అబ్రాహాముతో పిలిచాడు. తన కుమారుడైన ఇస్్సకుకు హాని 
చేయకూడదని దేవుడు చెపా్పడు.

6. ఇస్్సకు స్థలాని్న తీసకోవడానికి దేవుడు నిజంగా ఒక బలిని ఇచాచుడు.
7. అబ్రాహాముకు దేవుడు తన వ్గాదినాని్న ధృవీకరించాడు. అతనికి 

అనేకమంది వ్రసలు ఉంటారని, వ్రిని ఎవరూ లెకి్కంచలేరు.
8. “దేవుని గొఱ్ఱెపిలలో” గా మన స్థలాని్న దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణణి 

పంపించాడు. మనము ఆయనను నముమానటలోయిత్ ప్రభువైన 
యేసక్రీస్ ద్వారా దేవుడు మనలి్న రక్షించును.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మర్యు ఇసా్సకు (నేను)

ముఖయా వచనము ప్రభువైన యేసపరిపూరణి తాయాగం అని మాకు బోధస్ంది, 
దేవుని గొర్రెపిలిలో, ఎవరు ప్రపంచంలోని పాపం దూరంగా పడుతుంది. నీవు 
దేవుని మీద నమమాకాని్న ఉంచావు మరియు ప్రభువైన యేసను మీ రక్షకునిగా 
అంగీకరించారా?

అబ్రాహాము నేటి అధయాయనంలో జరిగన సంఘటనలు చ్టుచేసకునా్నయి 
“ప్రభువు సమకూరుచును”. ప్రభువు మనకు  ఏ విధముగా సమకూరుచును?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
అబ్రాహాము పూరి్గా దేవుణణి విశవాసించి, ఆయనకు విధేయత చూపించాడు 
మరియు దేవుడు తన కోసం గొప్పగా ఆశీరవాదించాడు. మనం అబ్రాహాము 
మాదిరిని ఎలా అనుసరించవచుచు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
అబ్రాహాము దేవుణణి విశవాసించి ఆయనకు విధేయుడై, ఆయన విశావాస్ని్న 
పర్క్షించినప్పటిక్. మనం ఆయన మాదిరిని ఎలా అనుసరించవచుచు?

పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 
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పాఠాలు గుర్తించుటకు టీచర్ల కోసం మార్గదర్్శ
3వ సా్యి పాఠాలు

 y విద్యారు్థలు ఈ పాఠాలను బైబిలును ప్రస్్వించకుండా పూరి్ చేయలేరు మరియు ఒకటి లేద్ అంతకంటే ఎకు్కవ బైబిలు ర్డింగలోను స్చించాలి్స ఉంటుంది.
 y ప్రశ్నలు క్రాస్ పద్లు మరియు పదం గ్రిడ్్స, తపి్పపోయిన పద్లు, మొదలైనవి
 y ప్రత్యాకంగా NIV, గుడ్ నూయాస్, RSV నూయా కింగ్ జేమ్్స, అధీకృత సంస్కరణ మరియు కామన్ ఇంగీలోష్ బైబిలు సంస్కరణలు జవ్బు ఇవవాబడాడాయి.
 y మన విద్యారు్థలందరిక్, బైబిలు కలిగ ఉన్న ఏవైనా విద్యారు్థలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమివవాగలుగుతారు.
 y పాఠాలు పూరి్గా సరిగా్గ ఉన్నప్్పడు నెలవ్ర్గా గరిషటింగా 8o మందికి ఇరవై మారు్కలు ప్రత్ వ్రం కేటాయించబడతాయి.
 y స్్థయి 3 - స్చించినటులో స్ధారణంగా ప్రత్ జవ్బుకు 1 మార్్క అవసరం.

4వ సా్యి పాఠములు
 y ఇవి 3వ స్్థయి పాఠాలకు కషటిమైన ముద్ణ.
 y మరింత కిలోషటిమైన ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు అవసరం.
 y నెలకు ఇరవై మారు్కలు మరియు 8o రోజులు, పాఠాలు పూరి్గా సరైనవి మరియు ప్రశ్నలు పూరి్ సమాధానం కలిగ ఉన్నప్్పడు.

గుర్తించుటకు సూచనలు
ఉపాధాయాయులు అడగవలసింది: మొదట 

 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేసి సరైన లేద్ తప్్ప సమాధానాలను గురి్ంచండి.
 y స్చించినటులో అవసరమైన పాయింటులో ఇవవాండి.
 y ఎలలోప్్పడూ ఒక వయాత్రేక రంగులో గురి్ంచండి మరియు ప్రత్ సరైన జవ్బును ఎంచుకోండి.
 y సరైన సమాధానం ఇవవాండి, అవసరమైనప్్పడు మరియు ఏ సె్పలిలోంగ్ ద్షాలను సరిచేసి, ఏ మారు్కలు ఈ కోసం తీసివేయబడినప్పటిక్.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెలకు మొత్ం చేరచుండి మరియు అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీని్న రాయండి.

విద్యారు్థలను వ్రి బైబిలు అధయాయన o తో ప్రోత్సహ o చడానికి స్ధయామైన o త ఎకు్కవగా చేయడ o చాలా అవసర o. ఉపాధాయాయుడికి ప్రోతా్సహకరమైన పద్ని్న వ్రాసి 
ప్రత్ నెలా వీలైత్ స్ధయామైత్, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి రంగు, నీత్, మారు్కలు స్ధంచినటులో, పాఠం యొక్క విద్యారి్థ అవగాహన, మొదలైనవి 
గురించి వ్యాఖయాలు చేయవచుచు.

వీలైనంత వివిధ వ్యాఖాయానాలను ఉంచడానికి మేము ప్రయత్్నస్్ము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోతా్సహకాలు మొదలగునవి వివిధ రకాలను నిరవాహంచడానికి 
వ్డవచుచు. ఇది ఆలోచన అవసరం, కానీ విద్యారి్థ సజీవంగా ఆసకి్ ఉంచడానికి ముఖయాం. అదే ప్రకటన లేద్ ప్రశ్న ప్రత్ నెలా ప్నరావృతమైత్, అది ద్ని ప్రభావ్ని్న 
కోలో్పతుంది.

3వ సా్యి 
సాధారణ వాయాఖయాలు
“గొప్ప పని! మీరు ఖచిచుతంగా ప్రశ్నలను చాలా జాగ్రత్గా చదవండి. నేను చాలా చక్కగా చెపి్పన చివరి ప్రశ్నకు మీ జవ్బును నేను ఇషటిపడాడాను. “ “హాయ్ జోనాథన్. మీ కృష్కి 
ధనయావ్ద్లు. మీరు ద్ద్ప్ అని్న సమాధానాలను నిరవాహంచగలిగారు. నేను మీ కోసం తపి్పపోయిన వ్టిని నింపాను. “

ఆధాయాత్్మక వాయాఖయాలు
“మోషే ఇశ్యేలీయుల పిలలోలతో కషటిమైన కషాటిలను అనుభవి o చాడు, కానీ దేవుడు తనను తాను అని్న సమసయాలను పరిష్కరి o చుకోలేదు.” “తన తండ్రి దేవుణణి ప్రేమి o 
చమని తనకు బోధ o చాడని యోసేప్ ఎన్నడూ మరచిపోలేదు. అతను ఇ o టికి దూర o గా ఉన్నప్్పడే ఆయన జా్ఞపక o చేసకునా్నడు. “
“బారి్మయ్ ప్రభువైన యేస దగ్గరకు రావ్లని నిశచుయించుకునా్నడు. అతను ఇప్్పడు చూడగలిగారు మరియు అతను ఇప్్పడు ప్రభువైన యేసనిజంగా ప్రత్యాక ఎవరైనా 
తెలుస కోసం అతను నిరాశ లేదు. “

4వ సా్యి 
సాధారణ వాయాఖయాలు
“పాఠాలు మరో అదుభాతమైన సమిత్. మీరు ఈ బైబిలు కథలకి మంచి అవగాహన కలిగ ఉనా్నరని నేను భావిస్నా్నను మరియు మీరు వ్రిని ఆనందించారని నేను నిజంగా 
ఆశిస్నా్నను. జాగ్రత్గా పాఠాలు చేయడానికి సమయం తీసకున్నందుకు ధనయావ్ద్లు. ఇది వ్రి ద్వారా రష్ చేయడం సలభం అవుతుంది, అందువలలో నేను మీ కృష్ని 
అభినందిస్నా్నను. “
“చాలా మంచి ప్రయత్నం, రాచెల్. నేను మీ సమాధానాల ద్వారా అనుకుంటునా్నను, మీరు పూరి్గా ఈ కధను అర్థం చేసకోలేకపోవచుచు.మీరు బహుశా ద్నిని మళ్లో 
చదవవచుచు. “

ఆధాయాత్్మక వాయాఖయాలు
“ఉపమానములు కొని్నస్రులో పరలోకప్, లేద్ లోతైన, అర్థం తో భూసంబంధమైన కథలు అని పిలుస్్రు. అధయాయన o లో 3 లో లోతైన అర్థ o ఏమిటి? “సే్ఫేను ఒక 
క్రూరమైన మరణాని్న పంద్డు, ఇంకా చనిపోవడానికి భయపడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు ఇప్పటిక్ నియంత్రణలో ఉనా్నడని ఆయనకు తెలుస, మరియు అతను 
పరలోకంలో ప్రభువైన యేసతో ఉంటాడు.”
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